
Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w  roku szkolnym 2012/2013. 
 
W pierwszym semestrze działalność Samorządu Uczniowskiego rozwijała się w wielu 
kierunkach. Zorganizowano wiele imprez i akcji. Spotkania Samorządu odbywały się 
regularnie. Na spotkaniach poruszane były bieżące sprawy szkoły. 

Zorganizowano wybory na opiekuna Samorządu ,odbyły się dnia 26 września 2012r. 
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wybierali wśród 4 kandydatów. Wygrała pani 
Barbara Zagdańska- Kłym. 

W dniach 10 i 12 października 2012r. odbyły się wybory na Przewodniczącego Szkoły. W 
wyborach kandydowali: Aneta Kochanowicz z klasy 2TA, Ewelina Potoczna z klasy 2 TA, 
Zbigniew Cebula z klasy 2 TBb i Mateusz Więcek z klasy 2TA. W wyniku głosowania 
uczniów wyłoniono przewodniczącego szkoły- został nim Zbyszek Cebula. Jego zastępczyni 
to Aneta Kochanowicz, zaś na kanclerza wybrano Ewelinę Potoczną. 

Tradycyjny już „szczęśliwy numerek” funkcjonuje w niezmienionej formie. 

Nowym zwyczajem w naszej szkole stały się „Dni słodkości”. W tych dniach sprzedawane są 
ciasta przygotowane przez uczniów, a dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na bieżące 
potrzeby Samorządu. 

Dnia 12 października 2012r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Po uroczystości uczniowie z Samorządu wręczyli wszystkim pracownikom 
szkoły róże i pięknie przygotowane podziękowania za trud pracy.  

W dniu 26 października 2012 r. Samorząd Uczniowski zorganizował otrzęsiny uczniów klas 
pierwszych. W imprezie uczestniczyli wychowawcy z poszczególnymi klasami pierwszymi 
oraz dyrekcja. W wyniku zmagań I miejsce zdobyła klasa I TA/TR, która została nagrodzona 
pamiątkowymi medalami. 

W dniach od 29 do 31 października 2012r. w naszej szkole odbyła się akcja „Ocalić od 
zapomnienia”, podczas której zbieraliśmy pieniądze na ratowanie Cmentarza 
Łyczakowskiego. Podczas zbiórki udało nam się zebrać 1067,33 zł. Pieniądze zostały 
przekazane Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.  Akcja ta była kontynuowana w 
lutym. 

Samorząd Uczniowski był współorganizatorem apelu z okazji Święta Niepodległości, który 
odbył się 9 listopada 2012 roku. 

Dokonano zmian w regulaminie S U.  

Dnia 23 listopada 2012r. odbyły się wybory na Rzecznika Praw Ucznia. W głosowaniu 
uczestniczyli członkowie Samorządu Uczniowskiego. Wybrano dwóch przedstawicieli- 
nauczyciela i ucznia. Nauczycielem sprawującym tę funkcję jest pani Lidia Wojtoń, natomiast 
uczniem - Mateusz Więcek. 

30 listopada 2012 r. Samorząd Uczniowski przygotował spotkanie andrzejkowe dla dzieci 
pracowników szkoły. 



Tradycyjnie 6 grudnia 2012r. obchodziliśmy Dzień Świętego Mikołaja. Uczniowie zostali 
obdarowani słodyczami przez Mikołaja. Tego samego dnia miał miejsce koncert szkolnego 
zespołu. Następnie 7 grudnia 2012r. Samorząd przygotował zabawę mikołajkową dla dzieci 
pracowników szkoły. 

Jak co roku w grudniu powstało „drzewko przyjaźni” wykonane z wyciętych kształtów dłoni 
uczniów i nauczycieli. Zorganizowane zostało spotkanie wigilijne dla członków SU.  

W styczniu uroczyście obchodzono rocznicę powstania styczniowego, z tej okazji pod okiem 
p. B. Zagdańskiej i p. W. Biedronia przygotowana została inscenizacja. Powołano do życia 
Szkolne Koło Historyczno-Krajoznawcze , którego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu 
historii, wiedzy o kulturze itp. W ramach jego działalności p. B. Zagdańska  - Kłym 
zorganizowała wyjścia do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na wystawy  o tematyce 
historycznej. 

1 marca 2013 członkowie SU wraz z opiekunami przygotowali spektakl o żołnierzach 
wyklętych, który został wystawiony na auli w szkole muzycznej, zaś 15 maja spektakl 
pt.”Moje serce zostało we Lwowie”, którego celem było pokazanie historii, kultury, zabytków 
i klimatu Lwowa. 

W nagrodę za pracę i zaangażowanie w działalności samorządu dla młodzieży została 
zorganizowana 3 dniowa darmowa  wycieczka do Lwowa w dniach od 6 do 8 czerwca 2013 
roku. 
 
 

 


