Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego w I semestrze 2011/2012
Bardzo

serdecznie

dziękujemy

wszystkim

nauczycielom,

wychowawcom

za inspirację, wsparcie, pomoc i przewodnictwo w działaniach uczniowskich.
W działalności na rzecz klasy samorządy podjęły następujące działania :


wybory samorządów klasowych



samopomoc koleżeńska



otoczenie opieką niepełnosprawną koleżankę



organizacja: Mikołajek, Wigilii klasowych, Jasełek



dbanie o estetykę klasopracowni – uzupełnianie gazetek klasowych



otrzęsiny klas I, organizacja części artystycznej na ślubowanie klas I



wycieczka integracyjna,



prowadzenie kroniki klasowej

Udział klas w działaniach ogólnoszkolnych to:


wybory do Rady Samorządu Szkolnego, Rzecznika Praw Ucznia,



oddaniu czci Janowi Pawłowi II poprzez złożenie kwiatów i zapaleniu zniczy przy pomniku
Patrona (z okazji Dnia Papieskiego)



uroczystej Mszy św. z wyżej wymienionej okazji



prowadzeniu, wydawaniu gazetki szkolnej



organizacji Święta Niepodległości



organizacji Halloween



udział w akcji „sprzątania świata”



organizacja szkolnej wigilii - przygotowanie części artystycznej, pomoc w przygotowaniu
poczęstunku, nakrycie stołów, serwowanie potraw, sprzątanie



udział w turniejach sportowych



reprezentacja w poczcie sztandarowym podczas uroczystości szkolnych i patriotycznych,



organizacji dyskotek: andrzejkowej , WOŚP



prowadzenie akcji „ dzień życzliwości” , wróżby andrzejkowe w bibliotece
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Uczestnictwo w działaniach promujących szkołę na zewnątrz ( np. w środowisku lokalnym)
należy zwrócić uwagę szczególną na silnie działający :
 szkolny wolontariat „Klub Ośmiu”, w ramach którego uczniowie włączali się
w następujące akcje:


Zbiórkę Papieską



Udział w akcji „Sprzątanie świata”
Ponadto młodzież uczestniczyła w:



WOŚP



udział w akcji charytatywnej: zbierania plastikowych korków



zorganizowała zbiórkę odzieży i zabawek na rzecz Caritas



zorganizowała zbiórkę koców, starej odzieży, karmy dla schroniska „Azorek”



uczestniczyli w akcji charytatywnej „Góra grosza”



Akcji Fundacji „Pomóż i Ty” – sprzedaż kalendarzyków



Rozdawanie własnoręcznie zrobionych kart świątecznych na ulicach Sochaczewa,



Prowadzenie akcji „ Szafa wymiany książek”

 reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i konkursach:


Zawody sportowe



Konkursy przedmiotowe

 Udział w projekcie edukacyjnym w ramach programu „Młodzi głosują”, którego głównym celem
było prowadzenie działań profrekfencyjnych przed wyborami parlamentarnymi.
Rzecznik Praw Ucznia opiniował projekt oraz ewaluację Punktowego Systemu Oceniania
zachowania.

Marszałek Samorządu Szkolnego: Wojciech Kordzi kl.3b
Opiekun Samorządu Szkolnego: Renata Rossa – Ponieważ

2

