Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego za semestr I i II roku szkolnego
2015/2016

Działania samorządu rozpoczęliśmy od przygotowania i przeprowadzenia Akademii z
okazji Rozpoczęcia Roku szkolnego 2015/2016 oraz ślubowania uczniów klas
pierwszych.
We wrześniu zorganizowaliśmy
wychowawców.
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Z okazji obchodów Dnia Edukacji samorząd przygotował życzenia oraz wręczył gronu
pedagogicznemu i pracownikom obsługi drobne upominki.
Opracowaliśmy również nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który został
zaakceptowany i podpisany przez Panią Dyrektor ZSE.
Pod koniec września uczniowie podpisali petycję dotyczącą wprowadzenia zmian do
Ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Petycja dotyczyła
wyłączenia szkół ponadgimnazjalnych z nowej ustawy (Dz.U. z 2015r.)
W październiku zorganizowaliśmy Dzień Subkultur – nauka tolerancji. W akcję
zaangażowane były wszystkie klasy, celem akcji było dostarczenie uczniom wiadomości
nt. subkultur, ich powstania, historii i cech charakterystycznych.
4 października Poczet Sztandarowy wraz z opiekunem uczestniczył w obchodach 150cio lecia Miasta Katowice. Uroczystość miała miejsce w Katedrze.
11 listopada Poczet Sztandarowy wraz z mgr Katarzyną Łabuś uczestniczył w
Obchodach Narodowego Święta Niepodległości (Katedra oraz Pomnik Józefa
Piłsudskiego).
Zorganizowaliśmy Akcję GÓRA GROSZA (23.11-04.12.2015r.). Łącznie zebraliśmy
172,90 zł. Pieniądze zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom dla ubogich dzieci.
W grudniu zorganizowaliśmy Kiermasz Świąteczny oraz Mikołajki – każdy uczeń dostał
upominek w postaci batonika
Przeprowadziliśmy również Konkurs na Świąteczną Dekorację Klasy.
Braliśmy udział w Akcji „Sprzątanie Świata – Clean Up the World 2015”.
Samorząd Szkolny wraz z opiekunem włączył się do Ogólnopolskiego Konkursu dla
szkól pod nazwą „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Opracowaliśmy pkt.7 zadań
konkursowych dotyczący opracowania zbioru zasad i reguł dotyczących zachowań w
środowisku szkolnym.

Zorganizowaliśmy wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Naszą szkołę reprezentuje
aktualnie Angelo Borzuta z klasy I te.
7 kwietnia przygotowaliśmy prelekcję i zdrowy poczęstunek w postaci marchewek i
jabłek z okazji Światowego Dnia Zdrowia – pod hasłem POKONAJ CUKRZYCĘ
19 kwietnia zorganizowaliśmy Akcję Krwiodawstwa.
Wspólnie z klasami III pożegnaliśmy uczniów z klas IV.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, czytaliśmy bajki dzieciom w
przedszkolu PAŁACYK
Czynnie uczestniczyliśmy w promocji szkoły w gimnazjach oraz w Dniach Otwartych
naszej szkoły.
Wzięliśmy udział w akcji charytatywnej – „Zbiórka książek i przyborów szkolnych na
rzecz dzieci z domów dziecka w Katowicach”
Zorganizowaliśmy konkurs „POMOCNA DŁOŃ” , którego celem jest wyłonienie uczniów
którzy wyróżniają się swoją koleżeńska postawą wobec innych.
Na koniec roku szkolnego pożegnaliśmy dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników
niepedagogicznych i rówieśników na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego
2015/2016
W całym roku szkolnym odbyło się 8 zebrań opiekuna z Samorządem Szkolnym.
Na bieżąco aktualizowana była gablota i umieszczane były zdjęcia z imprez i wydarzeń
szkolnych na tablicy na parterze budynku.

