Samorząd Uczniowski 2012/2013
Wybory do samorządu uczniowskiego 2012/2013
W dniu 17 września 2012 roku w
gimnazjum i w szkole podstawowej
zostały przeprowadzone wybory do
Samorządu Uczniowskiego. W wyborach
na przewodniczącego ZSP-G kandydowało
14 gimnazjalistów. Komisja skrutacyjna w
składzie Anety Bednarek, Ewy Bołoz oraz
Patrycji Kurzydło pod opieką pani Barbary
Opoki podliczyła głosy.
Największą sympatią gimnazjalistów cieszył się uczeń klasy
III b MARIUSZ CZYŻYCKI, który zdobył aż 45 głosów i został
wybrany na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Tuż za
nim znalazły się Justyna Maj z klasy III c oraz Klaudia Zdanowska
z klasy II d.
W wyborach szkoły podstawowej przeprowadzonych pod
opieką pani Marty Bednarek zwyciężył uczeń klasy VI
KUBA SROMEK.

Zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
W grudniu Samorząd Uczniowski zaangażował się w akcję
zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
rodzicom, którzy tak licznie wsparli naszą akcję. W ramach zbiórki
sprzedawane również były ciasta i ciasteczka pieczone przez
rodziców uczniów szkoły podstawowej i uczennice gimnazjum.
Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia,
zorganizowany został konkurs na najpiękniejszy Świąteczny
stroik. Szczególną kreatywnością wykazali się tutaj uczniowie
szkoły podstawowej.

Walentynki
Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu gimnazjalistów
były Walentynki. Z tej też okazji Samorząd zorganizował pocztę
walentynkową, która umożliwiła gimnazjalistom przesłanie sobie
życzeń. Przez cały tydzień mogli oni wrzucać walentynki dla
swoich sympatii, przyjaciół, czy też ulubionych nauczycieli do
specjalnie
przygotowanej
skrzynki.
14
lutego
grupa
przedstawicieli Samorządu wcieliła się w rolę pracowników
poczty i dostarczyła wszystkie kartki. Było ich tyle, że listonosz
razem ze swoimi asystentkami musiał przemieszczać się miedzy
klasami na hulajnodze!
Gimnazjaliści nie
zapomnieli w tym
dniu o nauczycielach.
Niektórzy
mogli
pochwalić się większą
ilością kartek, niż ich
uczniowie.

Loteria
W lutym 2013 roku
odbyła się kolejna akcja, z
której
dochód
został
przeznaczony
na
cele
charytatywne. Tym razem
Samorząd
zorganizował
wielką loterię. Do sukcesu
akcji przyczynili się uczniowie,
uczennice
i
nauczyciele
Zespołu
Szkół,
którzy
najpierw przynieśli maskotki,
książki,
figurki
i najróżniejsze inne rzeczy, a
następnie
sami
wykupili
wszystkie losy. Uczennice
gimnazjum upiekły również
ciasta i ciasteczka, które
zniknęły w ciągu jednej
przerwy. Kilka większych
maskotek zostało zlicytowanych przez nauczycieli.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
zaangażowali się w akcję przynosząc rzeczy lub kupując losy.

Góra Grosza
W marcu zakończyliśmy akcję Góra grosza, która trwała od
października 2012 r. Przez cały okres uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum zbierali do puszek grosze. Po zważeniu
i podliczeniu waga zebranych groszy wyniosła 14 kg

