Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
za rok szkolny 2010 – 2011.

1. Zorganizowanie sesji zdjęciowej poszczególnych klas i zdjęć indywidualnych we
wrześniu.
2. Współorganizowanie obchodów Święta Szkoły – poczet szkoły, prowadzenie
uroczystości.
3. Zorganizowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowanie wspólnie z mgr
Joanną Włochowicz programu artystycznego – montażu słowno- muzycznego i scenki
kabaretowej

oraz wykonanie i prezentowanie pokazu slajdów

nauczycieli.

Przygotowanie upominków oraz kartek dla nauczycieli i pracowników szkoły.
4. Przedstawienie montażu słowno – muzycznego przygotowanego z okazji obchodów
Dnia Edukacji Narodowej na powiatowych obchodach Dnia Komisji Edukacji
Narodowej w Kamieniu Śląskim.
5. Współorganizowanie

dnia

Rekolekcyjno-

Wychowawczego.

Przygotowanie

upominków dla nauczycieli – choinek na Święta Bożego Narodzenia i pisanek na
Wielkanoc.
6. Organizacja występu Muzyczne Duo, w których uczestniczyły klasy drugie.
7. Organizacja pokazu magii, w której uczestniczyły klasy trzecie.
8. Dalsza praca w ramach akcji „Szkoła bez przemocy”
9. Organizacja akcji „Bezpieczna droga” - spotkanie z przedstawicielem policji, w której
uczestniczyły klasy trzecie.
10. Organizacja konkursów - Wielkie Patriotyczne Śpiewanie dla klas drugich i Wielkie
Kolędowanie dla klas pierwszych.
11. Zorganizowanie „Mikołaja”, w którym klasy zostały obdarowane drobnymi
upominkami.
12. Zorganizowanie przez klasę II TE zbiórki żywności i koców na rzecz Miejskiego
Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Opolu.
13. Zbiórka pieniędzy na cegiełki rozprowadzane przez Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom „Stokrotka”.
14. Zorganizowanie wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego 21 marca – Dnia
Sportu – I Zamkowe Rozgrywki Dwa Ognie.

15. Dalsze prowadzenie podliczania frekwencji oraz wyników nauczania poszczególnych
klas.
16. Aktualizowanie gazetek szkolnych z okazji przypadających świąt i wydarzeń.
17. Uczestniczenie uczniów wraz z opiekunami w konferencji pt. „Co z tą Prezydencją”,
która odbyła się 12 kwietnia 2011 r. oraz w konkursie strażackim

„Młodzież

zapobiega pożarom”
18. Zorganizowanie sesji zdjęciowej dla maturzystów - zdjęcia osobiste i tabla.
19. Przygotowanie

tablic

informacyjnych

z

tematyki

dotyczącej

najczęstszych

przestępstw młodocianych „Masz prawo znać prawo” – 9 antyram.
20. Współorganizowanie wraz z mgr Aleksandrą Galli oraz klasą III TIL uroczystości
pożegnania klas maturalnych i klas zawodowych kończących szkołę.

