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wybieramy spośród nauczycieli pracujących
w naszej szkole.
KANDYDATEM NA
PRZEWODNICZĄCEGO
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

może zostać osoba uczęszczająca do naszego
gimnazjum, która na liście poparcia zgromadziła
minimum 20 podpisów uczniów i jeden podpis
nauczyciela. W tym roku mamy trzy uczennice, które
spełniły te warunki.

Oto sylwetki kandydatek,
oraz to, co chciały nam powiedzieć o
sobie i swoich planach.

Zofia Grochowiecka kl.IIIc
Moje zainteresowania to jazda konna, czytanie książek,
pływanie, podróżowanie.
Jeżeli zostanę wybrana na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
postaram się wprowadzić w życie następujące przedsięwzięcia:
- kontynuacja zbiórki żywności dla Markotu
- Poczta walentynowa
- Dzień Wiosny i dyskoteki okolicznościowe
- Szczęśliwy numerek
- Słodki kącik
- apele na temat ochrony środowiska i praw zwierząt
- zbiórki karmy dla psów ze schroniska w Pawłowie
- wyjazd do schroniska w Pawłowie dla klasy, która uzbiera najwięcej
karmy

Wiktoria Oszczyk kl.IIIa
Interesuję się motoryzacją. Lubię tworzyć projekty domów i
dekorować ich wnętrza. W wolnym czasie zwiedzam różne ciekawe
miejsca, fotografuję i czytam książki.
Gdy zostanę przewodniczącą szkoły chciałabym kontynuować
losowanie Szczęśliwego numerka. Postaram się o zorganizowanie
wieczorku filmowego lub dyskoteki w naszej szkole. Chciałabym też
żeby większa liczba uczniów uczęszczała na zajęcia pozalekcyjne np.
kółko dziennikarskie. Brałabym pod uwagę pomysły innych uczniów,
które byłyby rozpatrywane przez Samorząd Uczniowski.
Poza tym obiecuję dbać o dobre imię szkoły i godnie reprezentować
uczniów przed gronem nauczycielskim.

Magdalena Julia Podlecka kl.IIIa
Interesuje się sportem. Bardzo lubię wiele dyscyplin, ale moim
największym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna i skoki
narciarskie.
Gdybym została przewodniczącą szkoły chciałabym kontynuować
losowanie Szczęśliwego numerka. Chętnie wróciłabym do Kolorowej
trzynastki, o której słyszałam z opowieści. Przy wsparciu Samorządu
Uczniowskiego oraz nauczycieli organizowałabym różne dyskoteki,
loterie fantowe i słodkie kąciki. Jeśli zostanę przewodniczącą bez
obaw będziecie mogli zgłaszać do mnie Wasze pomysły na to, jak
urozmaicić nasze życie. Gwarantuję, że wszystko rozważę i
przedyskutuję z odpowiednimi osobami. Nie chcę obiecywać gruszek
na wierzbie. Pragnę wywiązać się z tych obietnic, które składam, gdyż
wiem, że są one możliwe do zrealizowania. Wybierając mnie zyskacie
przewodniczącą, z której będziecie zadowoleni.
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