
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

W  I SEM. ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017 

 

         Samorząd szkolny działa aktywnie i systematycznie. 

 W I  sem. zorganizowano 2 zebrania, których celem było: 

-  omówienie pracy na cały rok szkolny, 

-  omówienie zadań, które dotyczyły okazjonalnych imprez lub przedsięwzięć. 

Przewodnicząca samorządu - Paulina Długosz była w stałym kontakcie z Dyrektorem Szkoły, opiekunem 

samorządu i trójkami klasowymi. W/w uczennica, w razie potrzeby organizowała zebrania, na których 

omawiano zadania do wykonania przez uczniów. 

 

           Samorząd uczniowski zrealizował większość zaplanowanych zadań. 

 1. Organizacja i przeprowadzenie  kiermaszu podręczników. 

 2. Organizacja Dnia Chłopaka w Energetyku. 

 3.  Współpraca przy organizacji Dnia Edukacji Narodowej. 

 4.  Współpraca z fotografem – przygotowanie i organizacja sesji zdjęć klasowych  

      (wspólnie z  p. J.Włodarską) 

 5. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji świątecznych przy współpracy wolontariatu (p.Anny 

Majorkiewicz) oraz p. Justyny Włodarskiej – zebrano 420 zł.: 

        -  kiermasz ciast  

        - przygotowanie 5 paczek świątecznych dla najuboższych uczniów naszej szkoły. 

 6.  Udział w akcji „Góra Grosza” przy współpracy wolontariatu (p.Anny Majorkiewicz). Zebrano 167, 36 zł 

 7. Kontynuacja zbiórki zakrętek na cele rehabilitacji ucznia. 

 

Uczniowie, należący do samorządu szkolnego czynnie uczestniczyli w organizacji jubileuszu szkoły. 

        

     W ramach pracy uczniów na rzecz szkoły przygotowano: 

- teledysk do piosenki na Jubileusz 70-lecia szkoły (E.Hoppe-Rychłowska, B.Jamuła i zespół muzyczny oraz 

W.Kapusnik i S.Wasilewska z kl.3 TR), 

 

-  prezentację i film na Jubileusz szkoły (E.Hoppe-Rychłowska, W.Kapuśnik z kl.3 TR, P.Woźniak z kl.4 

TIB, P.Gałązka z kl. 3TIA), 

 

- teledysk konkursowy do piosenki Dawida Kwiatkowskiego (Wojciech Kapuśnik z kl.3 TR  i uczniowie 

klas 1-4), 

 



- scenariusz Dnia Jana Karskiego w naszej szkole oraz grupa uczniów wzięła udział w spotkaniu 

artystyczno-edukacyjnym o Janie Karskim. Zadania wykonano w ramach projektu edukacyjnego „ JAN 

KARSKI - MY HERO” (uczniowie z klasy 2 TR, 2TA) przy współpracy p.Jolantą Ujmy i p.Bartłomieja 

Jamuły. Dzień Jana Karskiego w Energetyku zaplanowano na 24 kwietnia 2017 r., 

 

- projekt do Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego - Modernizacja Boiska przy ul.Moniuszki 66 

(uczniowie z kl.2 TIA ) 

 


