
Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016. 

W roku szkolnym 2015/2016 działalność Samorządu Uczniowskiego rozwijała się w wielu 
kierunkach. Zorganizowano wiele imprez i akcji. Spotkania Samorządu odbywały się 
regularnie w środy na długiej przerwie, poruszane były na nich bieżące sprawy szkoły. 
W dniach 6 i 7 października 2015 roku przeprowadzono wybory na przewodniczącego SU, 
poprzedziła je debata przedwyborcza zorganizowana na dzień przed wyborami, mająca na 
celu lepsze zaprezentowanie kandydatów na przewodniczącego SU. Na przewodniczącego 
SU została wybrana Paulina Mróz uczennica klasy 3 TB, zastępcą została Katarzyna Śliwa, 
sekretarzem zaś Alicja Wołczańska. 

Samorząd kontynuował realizowane w poprzednich latach akcje np., „Ocalić od 
zapomnienia”, zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych na rzecz kombatantów 
z Kresów. Tradycyjny już „szczęśliwy numerek” funkcjonuje w niezmienionej formie.  

Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotował 13 października 2015r. 
koncert, podczas którego wystąpili uczniowie naszej szkoły .Tego samego dnia przygotowano 
otrzęsiny dla uczniów klas pierwszych, którzy musieli zmierzyć się ze sobą w różnego 
rodzaju konkurencjach. W grudniu tradycyjnie już powstało „drzewko przyjaźni” wykonane 
z wyciętych kształtów dłoni uczniów i nauczycieli. Uczniowie wzięli udział w XXI 
Przeglądzie Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych Blaga 2015, który miał miejsce 
w dniach 9-10 grudnia, zaprezentowali się w dwóch kategoriach: w piosence kabaretowej 
i programie rozrywkowym. Tradycyjnie członkowie SU wzięli udział w inscenizacji 
o żołnierzach wyklętych. 3 marca na scenie Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza odbył 
się spektakl dla młodzieży krośnieńskich gimnazjów i szkół średnich. Dzień kobiet 
uczciliśmy w sposób szczególny, dla wszystkich pań z naszej szkoły zorganizowaliśmy 
koncert, który miał miejsce 8 marca, specjalne muzyczne dedykacje otrzymały :pani dyrektor, 
nauczycielki, panie z obsługi i administracji oraz uczennice. Z tej okazji przygotowano 
również słodki poczęstunek oraz gorące napoje. 24 kwietnia uroczyście pożegnaliśmy 
tegorocznych maturzystów. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy. 

Myślę, ze udało się zrealizować zaplanowane działania poszerzające zakres działalności 
szkoły poprzez realizację działań dydaktycznych i wychowawczych.  
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