
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  W  ZESPOLE

SZKÓŁ  NR  2 IM.  ADAMA  MICKIWIECZA 
W CIECHANOWIE

W  I  SEMESTRZE  ROKU  SZKOLNEGO
2017/2018

      Samorząd Uczniowski w czasie swojej działalności pracował według
ustalonego na początku roku szkolnego Planu Pracy, współpracował z 
Dyrektorem Szkoły, Gronem Pedagogicznym, młodzieżą szkolną oraz 
środowiskiem lokalnym, a realizowane zadania ilustrują różnorodność 
uczniowskich pasji, obchodzone święta oraz uroczystości szkolne.

Wrzesień:

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 Przewodniczący – Karol Kowalski
 I Zastępca –Wiktoria Pakieła
 II Zastępca - Łukasz Kosmala
 Nauczyciele wybrani do opieki nad Samorządem: Mirosława 

Pietrzak, Olga Szerszeń, Radosław Saganek
2. Pierwsze zebranie samorządu
 przydział funkcji dla wszystkich członków
 wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu 

pracy
  ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich 

realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie 

Październik:

1. Organizacja otrzęsin dla klas I
 przygotowanie scenariusza
 dekoracja sali 
 poprowadzenie uroczystości
2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
 wręczenie drobnych upominków dla pracowników szkoły
 udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych 
3. Gazetka okolicznościowa
 Halloween 



Listopad:

1. Uroczystość Wszystkich Świętych               
 zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli naszej szkoły 
2. Obchody 75 rocznicy likwidacji getta w Ciechanowie 
 wysłuchanie okolicznościowych refleksji i odmówienie modlitwy 
 złożenie kwiatów
3. Święto Niepodległości 
 udział członków samorządu w uroczystościach szkolnych 
4. Wybory Do Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów 
 Wytypowanie 3 uczniów do reprezentowanie Szkoły w Radzie. 

Karol Kowalski objął funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady
Miasta w Ciechanowie.

5. Dzień Patrona Adama Mickiewicza
 uczestnictwo członków samorządu w uroczystościach
6. Ogłoszenie akcji charytatywnych 
 "Góra Grosza"
 "Świąteczna Zbiórka Żywności" 

Grudzień:

1. Pomoc dla schroniska w Pawłowie
 ogłoszenie zbiórki na terenie szkoły
 zbiórka karmy
 podliczenie wyników poszczególnych klas
 wyjazd do Pawłowa
 przekazanie żywności pracownikom schroniska
2. Organizacja „ Mikołajek”
 wizyta mikołaja i śnieżynek
 złożenie życzeń i przekazanie kart świątecznych pracownikom 

szkoły
 gazetka okolicznościowa 
3. Aktywny udział członków samorządu na pierwszej sesji drugiej 

kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów



Styczeń:

1. Zaangażowanie członków samorządu w akcję Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

2. Podsumowanie akcji "Góra Grosza"
 przekazanie kwoty 581,96 złotych na rzecz Towarzystwa Nasz Dom
3. Zebranie Samorządu Uczniowskiego
 Przekazanie Dyrekcji Szkoły sprawozdania z działalności 

Samorządu w I semestrze


