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 Samorząd Uczniowski w obecnym składzie ukonstytuował się zgodnie z regulaminem szkoły oraz 

Regulaminem SU w 23 września. Wybory wyłoniły przewodniczącego oraz Radę SU. Po wyborach 

Samorząd opracował plan działania określający konkretne cele i terminy ich realizacji. 

Plan działania przedstawiliśmy na Walnym Zgromadzeniu SU w obecności przedstawicieli klasowych 

w dniu 25 września. 3 października przedstawiliśmy go Pani Dyrektor Lilianie Lipińskiej podczas XV 

Debaty Samorząd – Dyrekcja. 

Nasze działania zgodne były z Ramowym Planem  SU, który obejmował takie przedsięwzięcia jak: 

Kwesty i zbiórki, szkolenia , współpraca z innymi organizacjami na terenie szkoły, miasta , środowiska 

i wspieranie działalności prospołecznej. Wyjątkowe miejsce w naszej działalności przeznaczone 

zostało na pracę charytatywną. 

Już we wrześniu dokonaliśmy sprzedaży kart okolicznościowych , wspierając w ten sposób od lat 

Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Niedowidzących . 

W pierwszych dniach października wzięliśmy udział w  corocznym rajdzie SU „W barwach jesieni”. 

Rajd stał się okazją do dyskusji nad planem działania oraz tworzeniem nowych form i poszukiwaniem 

nowych pomysłów. 

8 październi9ka przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty samorządowe dla klas pierwszych i 

drugich. Celem warsztatów było zainteresowanie pracą SU, zapoznanie z naszą działalnością, 

prawami i obowiązkami  oraz zachęcenie do współpracy. 

10 października włączyliśmy się – jak każdego roku – do przygotowania Ślubowania klas pierwszych. 

Krótko przed Świętem Zmarłych udaliśmy się na groby nauczycieli i twórcy szkoły porządkując je i 

składając kwiaty. 

1 listopada uczestniczyliśmy w kweście prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Zgierza na 

rzecz odnowy cmentarzy i rewitalizacji pomników sławnych Zgierzan. 

W połowie listopada wzięliśmy udział w warsztatach prowadzonych w Domu Kultury Małego Księcia 

w Ozorkowie. 

4 grudnia przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolną debatę „Zostać, czy emigrować ?”. Do udziału 

w debacie zaprosiliśmy członków MRMZ. 

10 stycznia przesłaliśmy do Parlamentu Młodych RP uwagi i opinie na temat dyskusji prowadzonej 

przez samorządy szkół w Polsce, dotyczących zmian zachodzących w naszym kraju, zaangażowania i 

kondycji ludzi młodych. 



W pierwszą niedzielę stycznia uczestniczyliśmy w kolejnej edycji WOŚP, dziewczęta z klas pierwszych 

pracowały jako wolontariuszki. 

16 stycznia przygotowaliśmy XVI  Debatę Samorządową z Panią Dyrektor, drugą w tym roku 

szkolnym. 

18 stycznia przeprowadziliśmy kwestę na rzecz Hospicjum Zgierskiego ubogacając jednocześnie 

liturgie Mszy Świętej  w kościele Świętego Jana Chrzciciela. 

14 lutego zorganizowaliśmy w szkolnej świetlicy „Nasze Walentynki. Była poczta walentynkowa  i 

muzyka „na życzenie” 

W lutym wzięliśmy udział w spotkaniu samorządów szkolnych w. łódzkiego, a 11 marca w sesji 

MRMZ. 

Od 14 do 18 marca członkowie SU włączyli się w przygotowanie kolejnej edycji Konkursu Ośmiu 

Wspaniałych, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury . Magdalena Zasłona, uczennica naszej 

szkoły została jego pierwszą laureatką 

1 kwietnia udaliśmy się na coroczny rajd „Na powitanie wiosny”. Spaliliśmy Marzannę i na odcinku: 

Szczawin – Jeżewo porządkowaliśmy las. 

4 i 5 kwietnia wzięliśmy udział w organizowanej przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń kweście w sieci 

handlowej” Lid”l. 

11 kwietnia wzięliśmy udział w IV Debacie Młodzieżowej MRMZ pt. Czy strój zdobi człowieka? 

12 kwietnia w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum Stacjonarnego. 

Równolegle do naszych działań  staraliśmy się informować społeczność uczniowską o naszej pracy, 

tworząc gablotę SU i publikując wyrywkowo informacje na stronie internetowej. Najważniejszym 

jednak sposobem komunikacji struktur SU były jak zawsze; liczne spotkania, dyskusje, debaty. 

Staraliśmy się jednocześnie organizując nasze spotkania, by nie kolidowały one ze standartowymi 

zajęciami szkolnymi. Większość z nich odbywała się po zajęciach a akcje typu kwesty w dni wolne od 

zajęć (soboty, niedziele). 

 


