SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2013/2014
Wybory do samorządu uczniowskiego 2013/2014

W dniu 13.09.2013roku w Gimnazjum pod opieka pani
Małgorzaty Wygoda zostały przeprowadzone wybory do Rady
Samorządu Uczniowskiego. W wyborach na przewodniczącego
ZSP-G kandydowało 18 gimnazjalistów W głosowaniu wzięło
udział 252 uczniów. Największą sympatią gimnazjalistów cieszył
się uczeń DAMIAN BYLINA, który zdobył aż 47 głosów i został wybrany na
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
W wyborach szkoły podstawowej, które odbyły się 16.09.2013
przeprowadzonych pod opieką pani Iwony Sromek zwyciężyła
uczennica klasy VIB Julia Oleksy.

Zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
W grudniu ZSP-G brała udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”, organizowanej przez
Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własna rodziną, w tym na dofinansowanie domów dziecka.
Przedstawiciele samorządu zbierali do specjalnych puszek grosze przynoszone przez
uczniów. Zarówno dzieci jak i młodzież z dużym zaangażowaniem wzięli udział w akcji.
Udało się uzbierać kilkanaście kilogramów groszówek. Uzbierana kwota 290.34 zł została
przekazana organizatorom akcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum oraz rodzicom, którzy tak licznie wsparli naszą akcję.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY
STROIK ŚWIĄTECZNY

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia, w
szkole podstawowej został zorganizowany konkurs na
najpiękniejszy Świąteczny stroik.

W kategorii stroik:
I miejsce:

W kategorii choinek:
I miejsce:

Małgorzata Studzińska – VIB

Bernadetta Prusak - VIA

Karol Szewczyk – IIA

Alicja Sromek – IA

II miejsce:

II miejsce:

Julia Hajdug II A

Radosław Bocheński – IA

Emil Oleksy – VA

Marek Pajor – IIIB

III miejsce

III miejsce:

Zuzanna Jajeśnica – IIIB

Emilia Orzechowska – VB

Wiktoria Szewczyk – IIIB

Karolina Wojtas - VB

Aleksandra Biernacka – IIIA

Walentynki
Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu gimnazjalistów były Walentynki.
Z tej też okazji Samorząd zorganizował pocztę walentynkową, która umożliwiła
gimnazjalistom przesłanie sobie życzeń oraz sprzedaż serduszek walentynkowych,
którym można było obdarować swoja sympatię.

KONKURS „MAM TALENT”
Dnia 21.03.2014 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej zorganizowali konkurs „MAM
TALENT”. Mogliśmy doświadczyć jak z wieloma
różnorodnymi talentami mogą się poszczycić uczniowie
naszej szkoły. Występy obfitowały w śpiew, taniec, grę
na instrumencie oraz krótkie przedstawienie teatralne.
Na scenie pojawiło się 20-stu uczestników (jako grupy
oraz soliści).Uczestnicy konkursu otrzymali drobne
upominki ufundowane przez SU.

PAMIĘTAMY O PATRONIE SZKOŁY
Dnia 15 kwietnia
2014 Samorząd Uczniowski
zorganizował apel
poświecony zbliżającej się
kanonizacji Jana Pawła II.
Uczniowie wspominali życie
wspaniałego człowieka,
który na zawsze pozostanie
wzorem do naśladowania.
Delegacja złożyła kwiaty
pod pomnikiem patrona,
znajdującym się obok
budynku szkoły.
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