
We  wrześniu  2018  roku  został  przeprowadzony  wybór  opiekuna  Samorządu

Uczniowskiego – została nim p. Marlena Laskowska i p. Joanna Cieplińska.

Następnie odbył się wybór zarządu SU: przewodniczącą została Julia Topolska

z klasy  VIII,  zastępcą  Adrianna  Zagdańska  z  kl.  IIIa,  skarbnikiem  Gabriela

Klukowska  VIIb,  a  także  Aleksandra  Łokietek  IIIb,  Angelika  Staśkiewicz

i Justyna Karczewska klasa VIII.

Kolejnym etapem było zredagowanie i zatwierdzenie planu działań SU na rok

szkolny 2018/2019.

W październiku Samorząd Uczniowski upamiętnił Dzień Nauczyciela złożeniem

życzeń  od  wszystkich  uczniów,  przygotowując  Akademię  dla  nauczycieli

i pracowników szkoły.

15 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Doceniony był

on  przez  damską  stronę  ponieważ  ustaliły  one,  że  dla  chłopaków  wstęp,

na zorganizowaną  z  tej  okazji  dyskotekę,  jest  darmowy!!!  Na  dyskotekę

zaproszone były klasy IV – VIII oraz gimnazjum.

W  listopadzie  wspólnie  świętowaliśmy  Andrzejki.  Zorganizowaliśmy  wróżby

i zabawy  andrzejkowe:  lanie  wosku,  poszukiwanie  tego  jedynego  przez

nakłuwanie szpilką serduszka z imionami, sprawdzanie, co mi jest pisane przez

losowanie przedmiotów umieszczonych pod kubeczkami.

Grudzień spędziliśmy bardzo pracowicie. Pierwszym zadaniem było ozdabianie

szkoły na święta (ubieranie choinki, zawieszanie ozdób świątecznych).

Zorganizowaliśmy również we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu -

Caritas  akcję:  „I  Ty  możesz  zostać  Świętym  Mikołajem”  w  czasie  której

prowadzona  była  zbiórka  artykułów  spożywczych  o  przedłużonym  terminie

ważności. Zebrane dary rozdysponowane zostały w porozumieniu z p. pedagog

Janiną Mironiuk przez ks. Bogdana dla najbiedniejszych rodzin w okolicy.

7.12.2018r. odbyła się akcja „Mikołajki”!!! Polegała ona na zachęceniu uczniów

plakatami  i  smsami  do  wyróżnienia  tego  dnia  elementem  stroju  kojarzonym



ze świętami  (czerwonym  ubiorem,  aplikacjami  z  bałwankami,  reniferami,

mikołajami, świątecznymi dodatkami).

14.12. 2018r. zorganizowana została przez panie: Marlenę Laskowską, Bożenę

Gołoś,  Iwonę  Pasemik,  Annę  Głuchowską  „Noc  Filmowa”  (dla  uczniów

klas VI – VIII i gimnazjum).

Została  zorganizowana  akcja  Pierniczki  –  paczuszki  wręczane  nauczycielom

i pracownikom szkoły z  życzeniami  Bożonarodzeniowymi.  Akcja spotkała  się

z życzliwym  przyjęciem  naszych  nauczycieli  i  pracowników  szkoły:

„Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożonarodzeniowych”.

Życzenia te przesłaliśmy i innym poprzez akcję „Mikołaje”, w której uczniowie

klas  VII  przebierali  się  za postaci  kojarzone ze świętami  (renifery,  bałwanki,

mikołaje, śnieżynki) i składali życzenia świąteczne i noworoczne, pracownikom

grębkowskich  instytucji,  nauczycielom-emerytom,  sponsorom  i  przyjaciołom

szkoły.


