Działalność Samorządu Uczniowskiego ZSE w roku szk. 2017/2018
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 została pani profesor
Magdalena
Mielczarska,
a
przewodniczącą
Dominika
Młynarczyk.
Samorząd rozpoczął swoją działalność po wyborach na stanowiska: przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza. Odbyło się to pod koniec września 2017 r.
W
skład
Samorządu
wchodzą
również
gospodarze
wszystkich
klas.
Na pierwszym zebraniu ustalono plan działań na rok szkolny 2017/2018.
Działalność Samorządu skupia się przede wszystkim na podejmowaniu różnorodnych
działań, które mają na celu zachęcać uczniów do działania na rzecz szkoły oraz klasy,
rozwijaniu
patriotyzmu,
dbanie
o
honor
szkoły
i
jej
tradycje.
Główne akcje, które zostały zrealizowane przez Samorząd Uczniowski w roku szkolnym
2017/2018 to m.in:
• dni tematyczne - polegają na ubraniu określonego stroju bądź elementu związanego
z podaną wcześniej tematyką, np.: dzień świątecznego sweterka, dzień bajek oraz
kolorów, dzień koszuli itp.
• “Mam Talent” - każda klasa wytypowała reprezentanta lub reprezentantów, którzy
pochwalili się swoimi talentami przed innymi. Jest to ciekawa forma zabawy,
rywalizacji i integracji uczniów.
• zbiórki charytatywne (w szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu prowadzone
przez pana Tomasza Jaśkiewicza)1. zbiórka odzieży dla osób bezdomnych, przeprowadzona w dniach
20.11 - 04.12.2017 r.; zebrana odzież została przekazana dla Caritas
Archidiecezji Warmińskiej
2. zbiórka nakrętek dla podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci;
akcja trwa nadal
3. zbiórka książek dla podopiecznego Fundacji Mam Marzenie, 11letniego Karola - akcja przeprowadzona w terminie maj - czerwiec
2018 r.
4. zbiórka odzieży dla osób potrzebujących; czerwiec - wrzesień 2018r.
(początek akcji 11.06.2018 r.)
5. wyprawka szkolna - zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin
najbiedniejszych; czerwiec-wrzesień 2018 r.(początek akcji 11.06.2018
r.)
• organizowanie uroczystości przez uczniów - każda klasa odpowiedzialna jest za
przeprowadzenie danej, bądź danych uroczystości takich jak: początek i zakończenie
roku szkolnego, Święto Niepodległości 11 listopada, Dzień Edukacji Narodowe,
pożegnanie maturzystów, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka itp.
Dzięki temu każda klasa angażuje się w życie szkoły.
Warto zaznaczyć, że nauczyciele również nie pozostają obojętni na takie
przedsięwzięcia i w tym roku to kadra pedagogiczna przygotowała Jasełka. Opiekun
Samorządu i niektórzy nauczyciele biorą też udział w dniach tematycznych.
współudział w projekcie filmowym “Zawodowcy z Olsztyna”- nasze koleżanki i
koledzy świetnie wypadli w programach telewizyjnych promujących zawody w naszej
szkole
Wszystkie działania Samorządu są przeprowadzane dzięki uczniom, którzy go tworzą.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za czynny udział w wydarzeniach szkolnych.
Życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom, jak i naszym Profesorom udanych wakacji i do
zobaczenia we wrześniu!
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