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PRZEWODNICZĄCEGO  

I 

 OPIEKUNA 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, 

wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we 

wrześniu czeka nas bardzo ważne zadanie jakim jest wybór nowych 

władz Samorządu Uczniowskiego: 

OPIEKUNA 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

wybieranego spośród wszystkich nauczycieli pracujących  

w naszej szkole 

oraz 

PRZEWODNICZĄCEGO 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Kandydatem na przewodniczącego może zostać osoba 

uczęszczająca do naszego gimnazjum, która na liście poparcia  

zgromadziła minimum 20 podpisów uczniów i jeden podpis 

nauczyciela.  
 

 

Oto sylwetki  kandydatów,  

którzy spełnili w/w warunki oraz to, 

co chcieli nam powiedzieć o sobie i 

swoich planach 
 



 

 

Julia Gajewska 

Kl. III a 
 

Interesuję się sportem, szczególnie piłką nożną. Lubię zajmować 

się zwierzętami, piec ciasta i gotować. 

Jestem osobą śmiałą, komunikatywną i chętnie służę pomocą. Lubię 

podejmować wyzwania. Jako przewodnicząca SU będę starała się nie 

tylko stawiać cele, ale przede wszystkim do nich dążyć. Mam wiele 

ciekawych pomysłów, żeby umilić atmosferę w naszej szkole, które 

chciałabym zaproponować: 

- więcej kółek zainteresowań 

- powrót kolorowej trzynastki 

- organizowanie różnych akcji charytatywnych 

- dłuższe dyskoteki 

- muzyka na długiej przerwie 

- międzyklasowe turnieje sportowe,  

- pomoc słabszym uczniom 

- zawody sportowe: nauczyciele kontra uczniowie 

Jako przewodnicząca SU będę godnie reprezentowała społeczność 

naszej szkoły. Mam nadzieję, że poprzecie moją kandydaturę. 



 

 

Wiktoria Oszczyk 

Kl. II a 

 
Moje zainteresowania to: sport, moda, muzyka, zwierzęta, jazda 

na rowerze i rolkach, elektronika i taniec. 

Gdy zostanę przewodniczącą SU będę starała się dawać dobry 

przykład innym uczniom. Będę odpowiedzialnie wykonywać swoje 

obowiązki, chętnie też wysłucham i przemyślę sugestie  innych 

uczniów. Jako przewodnicząca SU mam zamiar godnie reprezentować 

nasze gimnazjum. 

 

 



 
 

Maja Piwowarska 

Kl. I c 
Interesuję się biologią oraz wszystkimi naukami przyrodniczymi 

w tym również chemią i fizyką, którą poznaję w klasie pierwszej. 

Lubię również matematykę, którą potrafię zrozumieć. Bardzo lubię 

zwierzęta, muzykę, śpiewam i gram na gitarze (co uwielbiam) również 

rysuję. 

Najważniejszym powodem, dla którego chciałabym zostać 

przewodniczącą SU jest fakt, że mam mnóstwo pomysłów, które da 

się zrealizować, aby umilić nam czas spędzony w szkole. 

- Chciałabym zorganizować skrzynkę problemów i skarg (czyli co się 

uczniom nie podoba i co chcieliby zmienić). 

- Wiadomo, że w każdej szkole są organizowane dyskoteki, ja 

chciałabym zorganizować dyskoteki tematyczne. 

- Galeria autorska - pewnie nie każdy wie o tym, że w naszej szkole 

znajdują się prawdziwe talenty artystyczne, aby każdy mógł podzielić 

się swoją twórczością chcę zorganizować taką galerię w formie 

wystawy lub gazetki. 

- Kolejnym punktem jest zorganizowanie zajęć wyrównawczych 

prowadzonych przez uczniów dla tych, którzy maja problemy z nauką. 

- Organizacja konkursu talentów, dzięki czemu każdy uczeń będzie 

miał możliwość zaprezentowania swojego talentu. 

Tych pomysłów jest więcej, jeśli zostanę przewodniczącą SU będę 

miała możliwość ich przedstawienia. 



 
 

Mateusz Sobolewski  

Kl. III c 

 
Interesuję się muzyką. Słucham głównie metalu, ale jestem 

otwarty na inne gatunki. Czasami także gram na perkusji i 

perkusjonaliach. Mam dwa zespoły: Tonoris i Beliol. Jak każdy w 

moim wieku dużo czasu spędzam przed komputerem. 

Szkoła dba głównie o nasz rozwój umysłowy. Chciałbym, jak 

większość z nas, aby w większym stopniu zadbała o naszą kondycję 

fizyczną. W tym celu będę zabiegał o organizowanie wyjazdów na 

basen, do kręgielni, parku linowego a także organizowanie rajdów 

rowerowych i spływów kajakowych. 

Dla wszystkich gimnazjalistów, a zwłaszcza uczniów klas trzecich, 

ważny jest wybór zawodu, dalszej szkoły. Aby go ułatwić będę starał 

się zorganizować spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i 

uczniami szkół ponadgimnazjalnych. 

Chcąc umilić wszystkim czas wolny postaram się, by w szkole 

organizowano projekcje kina  3D oraz dyskoteki i koncerty. 



 
 

Zuzanna Ząbczyk 

Kl. III d 

 
Interesuję się sportem, przede wszystkim taekwon-do, 

koszykówką i tańcem. W wolnym czasie spotykam się ze znajomymi i 

jeżdżę na rolkach. Uwielbiam robić zdjęcia, tworzyć „plastyczne 

dzieła”. Jestem przekonana, że bez muzyki wszystko byłoby 

nudniejsze. 

A oto kilka propozycji na uatrakcyjnienie pobytu w naszym 

gimnazjum: 

- kontynuacja „szczęśliwego numerka” 

- organizowanie okolicznościowych zabaw i dyskotek 

- szkolne Cinema City 

- turnieje sportowe 

- dzień Zumby 

- wieczory tematyczne np. teatralne, poetyckie 

- pokazy mody 

- rajd rowerowy i kulig z ogniskiem 

- szkolne nocowanie 

- różowe dni (osoba ubrana na różowo nie będzie pytana) 

- organizowanie akcji charytatywnych (np. zbiórka żywności) 

- międzyklasowy Top Chef 

 


