Zabrze, 28.08.2015
SPRAWOZDANIE
z działań SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZSO nr 14 w Zabrzu

Początek roku szkolnego rozpoczęła Katarzyna Tomal jako przewodnicząca szkoły.
Do jej obowiązków należało przygotowanie kampanii wyborczej na nowego przewodniczącego.
Jako organizator okazała się osobą bardzo zaradną i za jej kadencji przeprowadzono wiele
ciekawych imprez .
Dnia 14 października odbyły się wybory do SU. Naszym przedstawicielem została
uczennica klasy II LO Katarzyna Zieja. Była jedyną kandydatką. Nowa przewodnicząca
zapoznała przedstawicieli klas ze swoim planem działania oraz harmonogramem imprez.
Do działań SU w semestrze pierwszym należało przygotowanie następujących imprez:
 Dzień Chłopca(26.09.2014) – słodki poczęstunek.
 Skarbnikowe Gody(27.09.2014) - przygotowanie dekoracji, strojów i innych elementów
wyróżniających szkołę.
 Dzień Jabłka(29.10.2014) – przygotowanie imprezy dla wszystkich uczniów naszej szkoły
i zaproszonych gości z Gimnazjum nr 9, 19 w Zabrzu oraz Gimnazjum nr 3 w Rudzie
Śląskiej. Gościliśmy również klasę I z zaprzyjaźnionego II Liceum Ogólnokształcącego
w Zabrzu.
 Maraton Pisania Listów – uczniowie tylko jednej klasy (I LO) zdecydowali się na godzinie
wychowawczej napisać listy w ramach akcji Amnesty International.
 Góra Grosza - 18 008 sztuk monet na ogólną kwotę 374,35 zł - oto wyniki tegorocznej
zbiórki!
II semestr rozpoczął się jeszcze przed feriami.
 Młodzież zaproponowała przeprowadzenie tygodnia kiermaszowego. Od 26 do 30
stycznia każda klasa po losowaniu miała przygotować przysmaki, sprzedawane
na przerwach. Największą atrakcją okazały się tosty ale były też sałatki, ciasta, desery,
napoje i soki owocowe.
 Grupa uczniów z klasy II gim, pod nazwą The Jellies pasjonująca się kręceniem etiud
filmowych, podjęła się nakręcenia klipu o szkole. Do tego projektu zaangażowała
się większość uczniów. Po pierwszej obróbce powstał 17 minutowy film pokazujący całą
szkołę pod względem lokalowym jak i tego co w niej się dzieje.




Samorząd uczniowski włączył się również w adopcję dwóch psów ze schroniska
dla zwierząt. Zaangażowaliśmy się w zbiórkę potrzebnych artykułów, a także suchej
karmy. W następnych miesiącach poszczególne klasy dostarczały karmę do szkoły,
a wolontariusze przekazywali produkty do schroniska.
1.04.2015 przedstawiciele SU przygotowali wielkanocne polowanie na jajka.
Na przerwach odbywały się świąteczne konkursy plastyczne i sprawnościowe.





Udało się zorganizować kilka dyskotek na życzenie i prośbę uczniów. Wstęp na dyskoteki
był wolny. Za sprzęt i oświetlenie odpowiadał uczeń klasy II b gimnazjum Daniel
Gromnica.
Dwa ostatnie dni szkoły to największe przedsięwzięcia dla przedstawicieli SU
i jego opiekuna.
Dwudniowe konkursy miały doprowadzić do wyłonienia najaktywniejszej klasy.
Dzień krajów pozaeuropejskich – środa 24.06.2015 – na II piętrze budynku C zgromadzili
się wszyscy uczniowie i uczestniczyli w konkursach związanych z państwami takimi jak:
Japonia, Chiny, Korea, Meksyk, Brazylia czy Jamajka. Pomysłowość uczniów jest
nieograniczona. Zwycięzcami tego dnia była bezapelacyjnie klasa II LO. Rozczarowała
nas postawa klasy III a gimnazjum, którzy odmówili wzięcia udziału w imprezie.
Ich honoru bronili tylko Kamil Mendla i Kamil Cieśliński.
Dzień sportu – czwartek 25.06.2015 – duża impreza sportowa przygotowana przez uczniów
dla uczniów. Zwycięzcami tego dnia była klasa I LO.
Podkreślić tu należy, że była duża frekwencja.
Nagrody wszystkie pochodziły z własnych środków samorządu i tak
za I miejsce klasa II a otrzymała talon na wspólną pizzę do wykorzystania w czasie wakacji
za II miejsce klasa III b otrzymała karnet na basen AQUARIUS
za III miejsce klasa II b otrzymała karnet na kręgle w CH PLAZA
za IV miejsce klasa I LO otrzymała słodkie batony

Gazetkę samorządową przygotowywała i aktualizowała pani Anna Rodek-Słowińska.
Nauczyciele Anna Rodek-Słowińska i Aleksandra Dajczak prowadzą stronę szkolną
na Facebooku, oprócz tego pani Rodek dostarczała materiały z wydarzeń szkoły na stronę
internetową szkoły.
W ciągu całego semestru przedstawiciele klas spotykali się regularnie na zebraniach
i planowali kolejne akcje.
WNIOSKI:
Cały rok szkolny nie funkcjonował radiowęzeł. Do jego uruchomienia potrzebny jest komputer
i modernizacja nagłośnienia na korytarzach szkoły.
Uczniowie proszą panią dyrektor o wsparcie finansowe do przygotowania boiska do piłki
siatkowej plażowej na boisku szkolnym.
Prosi się również o zmianę w regulaminie SU, która stanowiłaby, że do wyborów
przewodniczącego SU, które organizowane są w dniu 14 października każdego roku dołączony
będzie wybór opiekuna przez wszystkich członków społeczności uczniowskiej.

