Sprawozdanie z I SEJMIKU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO z dnia 19.10.2018
Uczestnicy: Opiekunowie SU: p. Beata Korzeniewska-Siwek, p. Sylwia Grochecka oraz p. Jarosław
Gresik. Przewodniczący klas: Gimnazjum 3A, 3B, 3C, 3D oraz Liceum 1 A, 1BE, 1C, 1D1, 1D2, 2A, 2C, 2D1,
2D2, 2AE, 3AB, 3CD, 3D (nieobecny)
W trakcie sejmiku ustalono wspólne działania. Zadania punktowane – zadania, za które klasy będą
otrzymywały punkty, zbierane będą przez cały semestr. Klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów
zostanie nagrodzona. Dodatkowe punkty przyznawane będą klasom, które zgłosiły się do wykonania
określonego zadania i się z niego wywiązały. Jednocześnie będą również przyznawane punkty ujemne – za
niewykonanie zadania ustalonego, jako punktowane.

PLAN PRACY NA SEMESTR 1
Działanie 1. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
1) Ozdabiamy okna: parter –kolor czerwony, I piętro –kolor czerwony dół, biała góra, II piętro– białe.
Odpowiedzialna klasa 2A (zakup papieru białego i czerwonego plus wykonanie). Termin do 5.11.18
2) Flaga – parter + balony białe i czerwone. Odpowiedzialni Opiekunowie SU.
3) GAZETKI tematyczne w każdej klasie do 5.11.18. Zadanie punktowane.
4) KOTYLIONY NA APEL dla każdego ucznia w klasie. Każda klasa robi sama wg wzoru. Zadanie
punktowane.
5) Na 9.11 każda klasa dostarcza babeczki, muffinki lub ciastka. Odpowiedzialna klasa 2AE (przygotowanie
stoiska, przygotowanie flag na wykałaczce)
6) KONKURS wiedzy o niepodległości (internetowy) 12.11.18. Odpowiedzialni Opiekunowie SU.
Działanie 2.

NOC EDUKACYJNA 16-17.11.2018

1) Zajęcia edukacyjne – odpowiedzialni nauczyciele
2) Gra w Podchody – odpowiedzialne klasy 1A +1C (przygotowanie, przeprowadzenie gry)
3) Filmowe Hity Edukacyjne – Odpowiedzialna klasa 3D gim. (przygotowanie plakatu o treści „NOC
EDUKACYJNA 16-17.11”, zebranie propozycji filmów od społeczności szkolnej, dostarczenie filmów do
Opiekunów SU)
4) Warunkiem uczestnictwa jest podpisana zgoda rodziców do 26.10, którą dostarczamy dla Opiekunów SU.
Zarówno regulamin jak i zgody będą dostępne na stronie internetowej naszej szkoły www.zso.ketrzyn.pl w
zakładce Samorząd lub u p. S. Grocheckiej.
Działanie 3. MARATON PISANIA LISTÓW (Amnesty Internetional) 7-8.12.2018
1) BANER na Marsz Przeciw Przemocy (29.11) przygotowuje każda klasa do 23.11. i dostarcza dla p. Pedagog.
Zadanie punktowane. Dodatkowe punkty zostaną przyznane w ramach Konkursu na najładniejszy baner za I, II i
III miejsce.
2) Kiermasz ciast – wszystkie klasy włączają się
3) Dekoracje (Wolontariusze Amnesty)

Działanie 4. WOLONTARIAT
1) Zbiórka plastikowych nakrętek (cały rok). Klasa 3C gim. odpowiedzialna za przygotowanie ozdobnych
pudełek na każde piętro + Hades z napisem „TU WRZUĆ NAKRĘTKI”
2) Zbiórka kredek dla przedszkolaków (do 30 .11). Przynosimy je do Opiekunów SU. Zadanie punktowane.
3) Każda klasa przygotowuje paczkę w ramach akcji „Paczka dla Onkodzieciaczka” (Mogą to być: kosmetyki,
zabawki, książki, gry, puzzle, piżama, kapcie, ręczniki, środki higieny osobistej), którą dostarczamy dla
Opiekunów SU. Zostaną one przekazane dla dzieci przebywających pod opieką Szpitala Onkologicznego w
Olsztynie. Zadanie punktowane.
4) Pomoc w nauce – wg potrzeb. Chętni zgłaszają się do p. Pedagog.
Działanie 5. ANDRZEJKI 30.11.2018
Szczęśliwa Loteria – Odpowiedzialni: Opiekunowie SU dostarczą losy (ustalone wspólnie ze wszystkimi
nauczycielami), sprzedażą losów zajmie się klasa 2D2 (przygotowanie plakatu, przygotowanie stoiska do
sprzedaży, zadbanie o odpowiedni ubiór i atmosferę, mogą być dodatkowe wróżby, ustalono, że jednorazowo
1 osoba może kupić tylko 1 los).
Działanie 6.

MIKOŁAJKI 6.12.2018

1) Wszyscy uczniowie CZAPKI Mikołajowe - Zadanie punktowane.
2) Poczta Mikołajkowa – kartki najpóźniej do 5.12 dostarczamy dla Opiekunów SU. Odpowiedzialna za
dystrybucję kartek – Przewodnicząca Iza K. (przygotowanie plakatu, odpowiedni ubiór).
3) KAWIARENKA Mikołajkowa –każda klasa przygotowuje ciasto lub coś słodkiego. Zadanie punktowane.
Odpowiedzialna klasa 3AB, 3CD (przygotowanie plakatu, przygotowanie stoiska: tacki, łyżeczki,
kawa/herbata/napój, przygotowanie kawiarenki: stoliki, krzesła, serwetki, itd)
Działanie 7. WIGILIA
1) Dekoracje świąteczne klas – choinka, ozdoby, okna w klasie i na korytarzu. Odpowiedzialne są wszystkie
klasy. Zadanie punktowane. Dodatkowe punkty zostaną przyznane w ramach Konkursu na wystrój za I, II i III
miejsce.
2) KONCERT w Auli – życzenia świąteczne – odpowiedzialna Przewodnicząca Iza K.
3) Przygotowanie kartki świątecznej z życzeniami od uczniów dla nauczycieli, która zostanie powieszona w
Pokoju Nauczycielskim do 14.12.18 - odpowiedzialna Przewodnicząca Iza K.
3) Wigilie klasowe- wszystkie klasy wg uznania

