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Lista działań podejmowanych przez Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2014/2015 

Samorząd Uczniowski pod opieką p. Edyty Suwały i p. Magdaleny Nowak rozpoczął swoją 

działalność od demokratycznych wyborów. 

O tytuł przewodniczącej/przewodniczącego szkoły starali się: Krystian Okrutny z klasy VIb, 

Wiktoria Skorża z klasy VIb oraz Izabela Cywka z klasy VIc. Uczniowie przygotowali plakaty 

wyborcze.  
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W dniu 19 września zaprezentowali się na antenie szkolnego radia LUZ, przedstawiając swoje 

pomysły na funkcjonowanie szkoły. Plakaty wyborcze umieszczono na tablicy samorządu. 

W środę 24 września odbyły się wybory na przewodniczącą/przewodniczącego szkoły. 

Uczniowie klas mieli możliwość wybrać kandydata oddając swój głos. W tym dniu poczuli atmosferę 

wyborczą.  

W przygotowanej sali za stołami siedziała komisja w składzie: Izabela Bogucka, Krzysztof 

Chłosta i Michał Filipkowski z klasy Va oraz Małgorzata Dębicka, Bartosz Górnik i Eryk Tracz  

z klasy Vc. Uczniowie oddając swój głos wrzucali karty do przygotowanej urny wyborczej. Nadzór 

sprawowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Edyta Suwała i p. Magdalena Nowak.  
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Po zakończonych wyborach komisja w wyżej wymienionym składzie przystąpiła do liczenia głosów 

w demokratycznych wyborach. 

W dniu 29 września 2014r. podczas apelu ogłoszono skład zarządu: 

Przewodniczący: Krystian Okrutny klasa VIb 

Zastępca: Wiktoria Skorża klasa VIb 

Zastępca: Izabela Cywka klasa VIc 

Dyrektor szkoły pan Bogusz Florczak wręczył przewodniczącemu klucz – symbol władzy 

uczniowskiej. Przypomniał, że każdy uczeń należy do społeczności szkolnej i ma wpływ na jej 

funkcjonowanie. Tym samym zachęcał uczniów do współpracy.  

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego 

przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Naszym sukcesem jest wywiązanie się 

z dziesięciu zadań konkursowych w 100% i otrzymanie tytułu „Lider Samorządu Uczniowskiego”. 

Ponadto, opiekunki Samorządu Uczniowskiego ukończyły kurs „Lider Samorządu Uczniowskiego”. 
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Przedsięwzięcie, które wyróżnia naszą działalność w sposób szczególny to zorganizowanie 

wycieczki do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. 

W dniu 19 maja 2015r. odbyła się zorganizowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką  

p. Edyty Suwały, p. Magdaleny Nowak i Dyrektora Szkoły p. Bogusza Florczaka wycieczka do 

Warszawy. Była to nagroda dla tych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Radomiu, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce lub sporcie oraz za 

działalność w Samorządzie Uczniowskim. 

Celem wyjazdu była wizyta w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Niespodzianką dla uczniów  

i opiekunów było spotkanie z posłem Ziemi Radomskiej panem Krzysztofem Sońtą, który oprowadził 

nas po galerii Sali Posiedzeń Sejmu i jednocześnie zapoznał z obowiązkami posła. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta na planie filmowym „Miasto 44” to kolejna szansa na nowe niezwykłe wrażenia 

uczestników wycieczki. Wcielając się w role małych powstańców, przenieśli się w czasie przeżywając 

losy bojowników powstania warszawskiego. Poznali też tajniki pracy filmowców  

i w otoczeniu oryginalnej scenografii poczuli się jak gwiazdy filmowe.  
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Konkurs na najbardziej lubianego nauczyciela odbywa się w naszej szkole od dwóch lat.  

Z okazji Dnia KEN uczniowie naszej szkoły przystępują do głosowania poprzez wypełnienie 

anonimowych ankiet przygotowanych przez samorząd. Wyniki ogłaszane są uroczyście podczas święta 

nauczycieli. 

W dniu 14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji 

Narodowej. Uczniowie złożyli życzenia dyrekcji, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom 

administracji i obsługi.  

Przygotowano i przedstawiono program artystyczny: Gala Super Jedynek Nauczycielskich. 

Scenariusz i oprawa muzyczna: p. Edyta Suwała, p. Magdalena Nowak 

Prezentacja multimedialna: p. Magdalena Nowak, p. Jacek Chłosta 

Statuetki: p. Bożena Mosek 

Podczas uroczystości przypomniano laureatów ubiegłorocznej Gali Oskarów i ogłoszono 

nominacje do tegorocznej Gali Super Jedynek. 

Super Jedynki otrzymali: 

1. Honorowa Super Jedynka - pani Jolanta Dąbrowska 

2. Debiut Roku - pani Marta Opiłowska 

3. Słowik Roku - pan Paweł Górka 

4. Płonąca Strzała - pani Aneta Kwalińska 



 

 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

   

 
6 

 

5. Sokole Oko - pani Izabela Kapciak 

6. Zakręcona Fatamorgana - pani Aldona Majewska 

7. Złota Katarynka - pani Lidia Kozera 

8. Złota Piła - pani Marzena Falkiewicz 

9. Złoty Pazurek - pani Anna Lewandowska-Zaczek 

10. Złoty Młotek - pan Jacek Chłosta 

Kolejną edycję Gali dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi przyjęła  

z dużym entuzjazmem.  
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Chcąc sprawdzić poczucie bezpieczeństwa i samopoczucia dzieci w naszej szkole 

postanowiliśmy skierować do uczniów anonimową ankietę. W ten sposób chcieliśmy zdobyć 

informacje, jakie są potrzeby naszych podopiecznych, co im się w szkole podoba, jakie zmiany 

wprowadziliby, jak oceniają swoje relacje z kolegami i nauczycielami oraz na ile oferta, którą 

proponujemy odpowiada ich potrzebom. Ankietę przeprowadzono w grudniu 2014 roku. Badaniem 

objęto 78 uczniów z losowo wybranych klas 5 i 6. Ankieta zawierała 2 pytania. 

 

Ankieta dla uczniów PSP nr 1  

 

1. Jakie zalety ma Twoja szkoła? 

o są w niej nauczyciele, którzy prowadzą lekcje w interesujący sposób 

o nauczyciele w większości są sympatyczni i życzliwi dla uczniów 

o nauczyciele sprawiedliwie nas oceniają 

o w szkole mam dobrych kolegów 

o dobrze się czuję w swojej klasie 

o szkoła organizuje atrakcyjne imprezy  

o zajęcia dodatkowe  

o mam dobrego wychowawcę 

o w szkole jest miła atmosfera, lubię do niej przychodzić 

o w szkole panuje ład i porządek 

o mam dobrą opiekę medyczną 

 

2.Co najbardziej przeszkadza Ci w Twojej szkole? 

o zbyt dużo zakazów 

o nauczyciele nie mają czasu na wysłuchanie uczniów 

o często nie docierają do nas ważne informacje 

o hałas 

o nauczyciele są zbyt surowi w kontaktach z uczniami 

o większość nauczycieli jest najczęściej w złym humorze 

o organizuje się za mało imprez 

o inna przyczyna …………….. 

o raczej nic 

 

WNIOSKI 

• z analizy ankiety wynika, że zdecydowana większość uczniów twierdzi, iż są w szkole 

nauczyciele, którzy prowadzą lekcje w sposób interesujący (80%), uczniowie mają dobrych 

kolegów ( 85%) i dobrze się czują w swojej klasie ( 86%) 

• dobrze ocenia swojego wychowawcę 88% badanych 

• najwyżej oceniono opiekę medyczną w szkole, 90% badanych uważa, że jest to duża zaleta 

naszej szkoły 

• większość oceniła pozytywnie zajęcia dodatkowe organizowane w naszej szkole (70%) oraz 

atrakcyjne imprezy okolicznościowe (62%) 

• 65% badanych uważa, że nauczyciele w większości są sympatyczni i życzliwi oraz 

sprawiedliwie ich oceniają 

• dla 60% uczniów w szkole panuje miła atmosfera, ład i porządek 
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• ponad połowie badanych przeszkadza w szkole hałas (52%) 

• większość uczniów zredukowałaby liczbę prac domowych i testów, pojawiały się też 

propozycje wprowadzenia szafek, a 30% nie widzi potrzeby wprowadzania zmian 

• mniejszość badanych uważa, że nauczyciele nie mają czasu na wysłuchanie uczniów (20%) 

i są najczęściej w złym humorze (19%) 

Cieszymy się z pozytywnych opinii o naszej szkole. Zdecydowana większość naszych uczniów 

zauważa wysiłki zmierzające do tego, aby ich wspierać i służyć pomocą podczas całego ich pobytu w 

szkole. Zależy nam na tym, aby mogli z pożytkiem dla siebie i nauki spędzić czas w naszej szkole. 

Negatywne opinie, będziemy starali się wziąć pod uwagę w naszej pracy. 

Chcąc dokonać oceny naszej pracy przygotowaliśmy kolejną ankietę skierowaną do uczniów. 

Ankietę przeprowadzono 13 kwietnia 2015r. Na pytanie „Co najbardziej podoba Ci się  

w działalności SU?” najczęściej wymieniano: mikołajki, walentynki, dyskoteki, dni wolne od pytania, 

dzień śmiesznej fryzury, dzień maski karnawałowej. Jednym z przykładowych pytań było również: 

„Wyobraź sobie, że jesteś przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Jakich zmian byś dokonał? 

Jakie akcje przeprowadził?”. To pytanie sprawiało uczniom wiele trudności. Nieznaczna część 

ankietowanych nie udzieliła, żadnej odpowiedzi. Proponowano: szafki dla każdego ucznia, otwarte 

Wi-Fi, więcej dni wolnych od pytania. Wielu ankietowanych pisało: jest super, nic bym nie zmienił, 

podoba mi się wszystko. 

 

Samorząd Uczniowski pod opieką pani Magdaleny Nowak i Edyty Suwały wraz ze szkolnym 

psychologiem panią Anną Lewandowską – Zaczek zorganizował w naszej szkole debatę. W dniu  

17 lutego 34 uczniów z klas IV-VI po raz pierwszy brało udział w debacie dotyczącej agresji. 

Uczestnicy spotkania udzielali odpowiedzi na cztery ważne pytania: 

1. Z jakimi zachowaniami agresywnymi najczęściej spotykają się uczniowie? 
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2. Jakie działania pracowników szkoły mogą sprawić, że będzie mniej zachowań agresywnych? 

3. Co się dzieje w wyniku stosowania agresji przez uczniów? 

4. Jak uczniowie mogą przeciwdziałać agresji wśród swoich koleżanek i kolegów? Kto i jak może 

im w tym pomóc? 

Wnioski uczniów: 

- najczęściej uczniowie spotykają się z bójkami, ośmieszaniem, używaniem brzydkich słów 

- oczekują szybszej reakcji nauczycieli i odpowiedniej kary 

- konsekwencje agresji: lęk, strach, urazy fizyczne, wykluczenie społeczne sprawców 

- zgłaszać problemy osobom dorosłym i uczyć się jak radzić sobie z agresją 

Wypowiedzi uczniów wysłuchał dyrektor szkoły pan Bogusz Florczak.  

W dniu 27 marca 2015r. odbyła się w naszej szkole druga zorganizowana przez samorząd 

uczniowski debata. Tym razem tematem były uzależnienia. Przedstawiciele uczniów z klas starszych, 

biorący udział w debacie wykazali się bardzo dużą wiedzą w omawianym temacie: Jakie mogą być 

uzależnienia?; Dlaczego dzieci i młodzież sięgają po różne środki i rzeczy uzależniające?; Jak nałogi 

wpływają na życie człowieka? 

Uczniowie pozytywnie zaskoczyli organizatorów swoim pomysłami na szczęśliwe życie bez 

nałogów. Elementem zamykającym debatę będzie jeszcze wykonanie przez wszystkie klasy na 

godzinach wychowawczych plakatu na temat: Jak wygląda człowiek uzależniony? Wyniki debaty były 

zaprezentowane wszystkim uczniom na apelu wychowawczym. 
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Samorząd uczniowski przygotował nową formę konkursu na „Dziennikarza Jedynki”.  

W dniach od 10 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku uczniowie przygotowywali swoje prace 

w dowolnej formie np.: gazetki, filmu, reportażu, wywiadu itp. 

Do jury konkursu zgłoszono 10 prac w tym 5 z klas I-III i 5 prac z klas IV-VI.  

Jury w składzie Joanna Bodziak, Krystian Okrutny, Wiktoria Skorża z klas VI wybrało 

laureatów w kategoriach wiekowych. W kategorii klas starszych zwyciężyła grupa dziennikarzy Oliwia 

Łochowska, Wiktor Wancerz i Bartłomiej Wojciechowski. W kategorii klas młodszych nagrodę 

otrzymały: Iza Dulęba i Natalia Banaszkiewicz. Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody. 
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Samorząd uczniowski cyklicznie organizuje dla uczniów dni tematyczne związane  

z wydarzeniami zawartymi w kalendarzu uroczystości szkolnych. 

 

Konwencja o Prawach Dziecka 

W dniu 20 listopada obchodziliśmy w naszej szkole 25 rocznicę uchwalenia Konwencji  

o Prawach Dziecka. Z tej okazji przygotowano okolicznościową gazetkę. Zamieszczono na niej prawa 

dziecka między innymi: prawo do życia i rozwoju, wychowania w rodzinie, nauki, prawo do własnego 

zdania i wypowiedzi, opieki medycznej do życia bez przemocy i poniżania. W naszej szkole wszyscy 

popierają i przestrzegają prawa dzieci. Dowodem tego było złożenie symbolicznego podpisu w postaci 

„odcisków dłoni”.  

W tym dniu odbył się wyjątkowy apel szkolny, podczas którego rolę prowadzących przejęli od 

uczniów pracownicy szkoły. To oni tym razem czytali okolicznościowe wiersze. Samorząd 

Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów podziękował dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom 

administracji i obsługi za postawę poszanowania praw dziecka. W dowód wdzięczności pracowników 

szkoły nagrodzono symbolicznym słodkim serduszkiem. Na apelu uczniowie przedstawiali 

przygotowane plakaty i mówili o swoich prawach. Ponadto, dzień 20 listopada ogłoszono Dniem 

Uśmiechu, który zwalniał uczniów od pytania. 

 

 
Mikołajki 2014 

Takiej ilości świętych Mikołajów jeszcze w naszej szkole nie było. Na korytarzach w czasie 

przerw mieniło się od czerwonych postaci mikołajowych. Kolejny raz Samorząd Uczniowski 

zorganizował dzień wolny od pytania, ale nie to było dla nas najważniejsze. W tym dniu mogliśmy 

sprawiać radość innym obdarowując ich nie tylko upominkami, ale dobrym słowem i uśmiechem. 

Święty Mikołaj był przez dzieci oczekiwany i przyjmowany z wielkim zadowoleniem.  
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W podziękowaniu były piosenki, wiersze i brawa. Najbardziej podobał nam się wierszyk, który 

wyrecytowała Mikołajowi pani Magda z sekretariatu. Bardzo cieszymy się, że „Duże Dzieci” bawiły 

się razem z nami uczniami. Z okazji świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski przygotował 

okolicznościową gazetkę z życzeniami. Do życzeń dołączyli się wszyscy uczniowie przygotowując 

ozdobione choinki. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walentynki  

Walentynki to kolejna impreza zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, która cieszyła się 

dużym zainteresowaniem. Dla wszystkich zakochanych, którzy chcieli wyznać swoją miłość, 

przygotowano kartki walentynkowe. W tym dniu obowiązywał też kolor różowy dla dziewczynek  

i kolor czarny dla chłopców. Na tablicy samorządu umieszczono barwne przepełnione życzeniami  

i wyznaniami kartki walentynkowe. 
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Dzień Kobiet 

Samorząd uczniowski zorganizował Dzień Kobiet pod hasłem „Jaka Ona Jest???” czyli jaka 

jest nasza wychowawczyni. W imieniu społeczności uczniowskiej życzenia dla wszystkich kobiet tych 

dużych i tych małych złożył uczeń z klasy Va. Podczas apelu uczniowie klas IV-VI prezentowali 

sylwetki swoich wychowawczyń. Na barwnych plakatach mogliśmy podziwiać portrety, zdjęcia, 

ciekawostki oraz wiersze pisane o naszych paniach i dla nich. Nauczyciele dziękują za miłe słowa i 

chwile wzruszeń.  
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Dzień Ziemi 

Z okazji Dnia Ziemi Samorząd Uczniowski we współpracy z kołem ekologicznym 

zorganizował spotkanie ze strażakiem, podczas którego omawiano ważne zagrożenia wynikające  

z bezmyślnego wypalania traw. 

Konkurs EKO 

Samorząd Uczniowski zachęca społeczność szkolną i lokalną do całorocznej zbiórki surowców 

wtórnych. Za prawidłową postawę ekologiczną uczniowie nagradzani są w ramach szkolnego konkursu 

EKO. 
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Szkolny konkurs talentów 

5 lutego 2015r. przeprowadzono eliminacje do III edycji konkursu szkolnych talentów – 

„School’s Got Talent”. Wzięło w nich udział 53 uczniów z klas 1-6. Do finału konkursu dostało się 18 

uczniów.  

Uczestnicy konkursu: 

1. Alicja Rychlicka kl. 1ai – gra na flecie poprzecznym 

2. Nikola Nowocień kl. 2b – piosenka w języku hiszpańskim 

3. Anna Fijałkowska kl. 5c – taniec współczesny 

4. Zuzanna Dadak kl. 2ds – piosenka w języku francuskim 

5. Marysia Mazurkiewicz kl. 2a – akrobatyka 

6. Sandra Krupa kl. 5c – taniec współczesny 

7. Zuzanna Romanowska kl. 5ds – piosenka, gra na gitarze 

8. Wiktoria Skorża, Ola Dryglewska, Julia Socha, Maja Mroziewicz, Wiktoria Czyż kl. 5c, 6ai, 6b – 

taniec 

9. Nina Podsiadły kl. 5ds – piosenka, gra na gitarze 

10. Zuzanna Wykrota kl. 4ai – piosenka 

11. Antek Gołąbek, Filip Nowocień, Kacper Kutyła kl. 4s – kabaret 

12. Karolina Zielińska kl. 3c – piosenka 

13. Maja Hamerszmit, Anna Byzdra kl. 5a – piosenka 

14. Tosia Rusin kl. 1d – piosenka 

15. Wiktoria Suwalska, Ola Górka, Ewa Dobielska – piosenka 

16. Igor Przybysz kl. 5a – piosenka 

17. Aniela Kacperczyk, Julia Życka, Magda Kolanowska kl. 4ai – taniec 

18. Julia Adamczyk kl. 5a – fryzura 

Uroczysta gala konkursu odbyła się 12 lutego, uczniowie w sposób profesjonalny zaprezentowali 

nieprzeciętne i oryginalne umiejętności.  

Po przeprowadzeniu głosowania w klasach 1-6, wyłoniono następujących zwycięzców: 

Anna Fijałkowska kl. 5c 

Sandra Krupa kl. 5c 

Tosia Rusin kl. 1d 

Zuzanna Dadak kl. 2ds 

Ponadto, 12 lutego 2015 r. naszą szkołę odwiedził p. Aldo Luigi Romano, który przebywał  

w Radomiu z ramienia Intercultural Association Mobility Friends w ramach programu Leonardo 

Da Vinci. Towarzyszyła mu koordynatorka projektu. Gość z Włoch z zachwytem obejrzał występy 

uczniów w Szkolnym Konkursie Talentów. Następnie wziął udział w spotkaniu z uczniami klasy 5c. 

Zaprezentował slajdy z najciekawszych miejsc na południu Włoch i opowiadał o włoskim systemie 

edukacji. Uczniowie pod opieką nauczycieli języka angielskiego chętnie zadawali pytania rozwijając 

swoje umiejętności komunikacyjne z j. angielskiego. 
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Zawody sportowe 

W dniu 14 kwietnia 2015 roku Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pana Pawła 

Liwanowskiego zorganizował turniej w dwa ognie dla uczniów klas IV. Najlepszą drużyną okazała się 

klasa IVa. Drugie miejsce zajęła klasa IVd/s. Trzecie miejsce przypadło klasie IVc/b. Mecze 

sędziowali chłopcy z klasy VI c Wiktor Goncerz i Jakub Podsiadło. Tablicę z wynikami obsługiwały 

Iza Cywka i Joanna Jaroszek uczennice klasy VIc. 
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Samorząd uczniowski angażuje się również w wiele zadań współpracując z zespołem 

wychowawczym oraz komisją przyznającą stypendia za naukę. Dużym zaangażowaniem wykazali się 

uczniowie pomagając w organizacji dnia otwartego szkoły sprawując opiekę nad przyszłymi uczniami. 

Przedstawiciele Samorządu uczniowskiego brali udział w III Dniu Bezpieczeństwa organizowanym 

przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu. Celem spotkania było poznanie specyfiki pracy służb 

porządku publicznego.  
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Upamiętniając najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej 

państwowości przygotowano prezentację z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, 

Międzynarodowego Dnia Pracy, Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święta Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja i Święta Matki Bożej Królowej Polski.  

 

Współpraca  

- Dyrektor Szkoły 

- Rada Rodziców 

- świetlica szkolna 

- wolontariat 

- koło ekologiczne 

- zespół wychowawczy 

- EchoDnia http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150521/POWIAT0206/150529707  

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150412/POWIAT0206/150419883  

- Coolturalny Radom (http://www.coolturalnyradom.pl/news/show/5340/nagroda-dla-uczniow-psp-1-

w-radomiu-za-bardzo-dobre-wyniki-w-nauce-i-sporcie ) 

 

Udział delegacji w akcjach międzyszkolnych i miejskich 

Poczet Sztandarowy pod opieką p. Pawła Liwanowskiego bierze udział w licznych uroczystościach. 

W roku szkolnym 2014/2015 poczet brał udział w następujących uroczystościach szkolnych i poza 

szkolnych:  

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150521/POWIAT0206/150529707
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150412/POWIAT0206/150419883
http://www.coolturalnyradom.pl/news/show/5340/nagroda-dla-uczniow-psp-1-w-radomiu-za-bardzo-dobre-wyniki-w-nauce-i-sporcie
http://www.coolturalnyradom.pl/news/show/5340/nagroda-dla-uczniow-psp-1-w-radomiu-za-bardzo-dobre-wyniki-w-nauce-i-sporcie
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 1 września rozpoczęcie roku szkolnego, 

 17 września – 75 Rocznica Agresji wojsk Radzieckich na Polskę, 

 28 październik – Ślubowanie Klas Pierwszych, 

 11 listopada – uroczystości miejskie związane z obchodami Dnia Niepodległości, 

 2 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

 4 marca – „Kaziki 2015”,  

 3 maja – Święto Konstytucji.  

 

Delegacje szkolne brały udział w: 

 

- Obchodach Dni Godności, 

- Otwarcie XVII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

- III Dniu Bezpieczeństwa  

 

Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczył w akcjach szkolnych oraz pozaszkolnych. 

Współorganizował życie kulturalne uczniów w szkole. Zachęcał do uczniów przejęcia inicjatywy  

i aktywnego działania na rzecz szkoły. Współpracował z Dyrekcją szkoły oraz popierał akcje 

inicjowane przez inne organizacje działające w szkole. Wspierał działania wychowawcze szkoły 

poprzez działalność porządkową i informacyjną. 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego  

Edyta Suwała 

Magdalena Nowak 


