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OPIEKUNA
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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 pięć uczennic, które
spełniły te warunki.

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

Zuzanna Mikołajczak
Kl.IIb
Moje zainteresowania to taniec, muzyka, koszykówka, nauki
ścisłe, jazda na rowerze i rolkach, zwierzęta.
Gdy zostanę przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
postaram się zrealizować swój program wyborczy:
- impreza raz w miesiącu od minimum 30 osób
- różne akcje charytatywne
- zdrowe kąciki raz w miesiącu (zebrane pieniądze zostałyby
przeznaczone na potrzeby szkoły)
- postaram się zwiększyć liczbę nieprzygotowań z matematyki i
języka polskiego
- zorganizowanie konkursu typu „Mam Talent”
- pomoc w nauce dla uczniów słabszych
- Szczęśliwy kolor - raz w tygodniu losowany będzie kolor, a uczeń,
który akurat tego dnia będzie miał na sobie ten kolor zwolniony
będzie z niezapowiedzianych kartkówek i pytania
- loterie, z których pieniądze przeznaczone będą dla potrzebujących
- rozrywki na długich przerwach (quizy, zawody, lekcje tańca)
- wieczorki filmowe dwa razy w półroczu
- jeden piątek w miesiącu bez pracy domowej

Natalia Mrozińska
Kl.IIIb
Moje zainteresowania to sport, zwierzęta, moda, książki o
tematyce fantastycznej i przygodowej, fotografia.
Jeśli zostanę przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
postaram się kontynuować losowanie Szczęśliwego numerka, będę
organizować dyskoteki i co jakiś czas kącik zdrowej żywności oraz
14 lutego pocztę walentynkową. Spróbuję też zorganizować muzykę
na przerwach.
Będę godnie reprezentować naszą szkołę.

Majka Trzęsiel
Kl. IIIc
Interesuję się sportem – głównie siatkówką, jazdą konną i jazdą
na rolkach. Bardzo lubię muzykę. W wolnym czasie czytam, gram na
instrumentach i spotykam się z przyjaciółmi.
Oto moje propozycje przedsięwzięć, które można kontynuować
lub które mogą być zrealizowane w naszym gimnazjum:
- kontynuacja Szczęśliwego numerka
- Kolorowa trzynastka
- kąciki z żywnością
- poczta walentynkowa
- dyskoteki tematyczne
- wieczorki filmowe
- zawody sportowe między nauczycielami a uczniami
- organizowanie konkursów
- karaoke
- bal trzecioklasistów

Małgorzata Stryjewska
Kl.IIa
Interesuję się sportem i muzyką. Lubię również szkicować oraz
podróżować w różne miejsca, te blisko i te dalej.
Gdy zostanę przewodniczącą będę się starać o to, aby w szkole
ponownie można było używać telefonów komórkowych. Będę
organizować więcej turniejów sportowych w różnych dyscyplinach.
Z racji tego, że na dyskoteki szkolne przychodzi coraz mniej osób
chciałabym zachęcać wszystkich uczniów do przychodzenia na nie
oraz aktywnego udziału w nich, a nie „podpierania ścian”.
Chciałabym aby dyskoteki były organizowane co najmniej raz na dwa
miesiące.

Kamila Wołowska
Kl.IIIa
Interesuję się sportem, a także fotografią. Lubię czytać książki,
śpiewać. W wolnym czasie tańczę, jeżdżę na rowerze. Uwielbiam
zwierzęta.
Jeśli zostałabym przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
chciałabym kontynuować wiele zwyczajów, które dotychczas
obowiązywały w naszej szkole, takich jak losowanie Szczęśliwego
numerka, organizowanie dyskotek szkolnych, wieczorków filmowych
czy kącików ze zdrową żywnością. Chciałabym również nakłonić
uczniów do większej aktywności fizycznej organizując różne gry i
zabawy. Na koniec roku szkolnego 2016/2017 chciałabym urządzić
pożegnanie klas trzecich w postaci balu, na który zaproszona byłaby
cała społeczność uczniowska oraz nauczyciele.
Jako przewodnicząca samorządu, czyli wasz głos, byłabym
otwarta na wszelkie pomysły, propozycje, sugestie i chętnie je
popierała oraz pomagała w ich realizacji.
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