Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w I semestrze 2019/2020

Samorząd Uczniowski w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 współpracował
z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem.
1. Zachęcał uczniów do działalności kulturalnej, naukowej, sportowej oraz rozrywkowej
mającej na celu integrację społeczności szkolnej.
2. Wdrażał uczniów do aktywnej działalności na rzecz innych, poprzez aktywny udział
w działaniach szeroko pojętego wolontariatu.
3. Kształtował i egzekwował poczucie odpowiedzialności za podejmowane zadania.
4. Wdrażał do realizacji pomysły uczniów.
5. Uświadamiał uczniom jak bardzo odpowiedzialne pełnią funkcje.
Dnia 25.09.2019 r. odbyły się wybory na Przewodniczącego SU, Opiekunów SU i Rzecznika
Praw Ucznia. Wybrano również przedstawiciela do Wojewódzkiej i Młodzieżowej Rady
Miasta Białystok. Ogłoszono wyniki wyborów:
Przewodniczący: Dawid Dobrogowski kl. II AB
Wiceprzewodnicząca: Emilia Bańkowska kl. I Esp
Opiekunowie SU: Elżbieta Rudkowska, Mirosław Kubala
Rzecznicy Praw Ucznia: Krzysztof Waszkiewicz i Adam Czajkowski
Przedstawicielka X LO do Młodzieżowej Rady Miasta Białystok: Karolina Kuczyńska kl. II C
Członek Wojewódzkiej Rady Młodzieżowej: Dawid Dobrogowski.
W I semestrze podjęto szereg decyzji mających wpływ na pracę Samorządu Uczniowskiego:
w porozumieniu z p. Dyrektor zaopiniowano terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
podjęto decyzję o całorocznej zbiórce baterii i plastikowych nakrętek.
WRZESIEŃ:
 nastąpił wybór klasy opiekującej się tablicą SU – kl. I Dp;
 założono grupę SU na FB;
 rozstrzygnięto konkurs fotograficzny na FB „Wspomnienia wakacji”: I miejsce Patrycja Czajkowska, II i III miejsce – Konrad Szmigielski.
 Podczas Dnia Języków obcych odbył konkurs "Smaki Świata". Każda klasa miała
okazję zaprezentować wylosowany przez wychowawcę kraj. Odbyły się prezentacje
stoisk na korytarzach oraz degustacje przygotowanych potraw. Uczniowie drogą
głosowania zadecydowali, że najlepszym stoiskiem w tym roku była Grecja kl. 3 A
PAŹDZIERNIK:

 zorganizowano akademię z okazji Święta Edukacji Narodowej. Odbyła się „Szkolna
Familiada”. Naprzeciw siebie stanęły drużyny uczniów i nauczycieli. Drużyny
w pięcioosobowym składzie zmagały się z pytaniami, na które wcześniej grupa
licealistów udzieliła odpowiedzi. Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych, drużyny
mogły zebrać określone liczby punktów. Konkurs składał się z pięciu rund. W każdej
z nich uczestnicy mogli wykazać się wiedzą na temat życia szkoły. Najwięcej emocji
wywołały pytania dotyczące miejsc gdzie uczniowie chowają ściągi, wymówek na
spóźnienia, jakie znamy wzory czy skojarzeń ze słowem tablica. Rywalizacja była
bardzo zacięta. Zwycięzcami zostali tak naprawdę wszyscy, bo najważniejsza była
dobra zabawa. Uczniowie zdobyli Karty-niepytki, a nauczyciele dzień bez
sprawdzianów;
 wprowadzono „Zakręcone piątki”- kolor losowany podczas poniedziałkowych zebrań
SU;
 przypomniane zostały zasady akcji „Szczęśliwy Numerek”;
 rozpoczęto wydawanie „Kart Niepytek”;
 ogłoszono konkurs fotograficzny „Barwy Jesieni”;
 dekorowano szkołę w kolorowe liście dzięki czemu nadano klimat jesienny.
LISTOPAD:
 włączono się w organizację obchodów Święta Odzyskania Niepodległości poprzez
zorganizowanie „Niepodległościowego Kiermaszu Ciast”. Z inicjatywy uczniów pod
okiem p. pedagog Renaty Grygorowicz przygotowali i zatańczyli „Poloneza dla
Niepodległej”;
 uczniowie XLO wzięli udział w akcji organizowanej przez Ministra Edukacji
Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej - Szkoła do
hymnu!;
 uczniowie włączyli się do ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej „Góra Grosza 2019”. Akcję nadzorował Klub Szkolny;
 w szkole odbył się „Dzień Misia” - ”. Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z
kokardką czy w kubraczku... Każdy posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia
pluszowego. Dlatego tego dnia uczniowie X LO mogli mieć miśki ze sobą na
wszystkich lekcjach;
 we współpracy z Szkolnym Kołem Caritas XLO przeprowadzono zbiórkę słodyczy dla
dzieci z placówki wsparcia dziennego;
 SU udzielił wsparcia przy zbiórce książek przez Klub Szkolny do białostockiego
szpitala;
 rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Barwy Jesieni”: I miejsce – Aleksandra
Gołębiewska kl. II AB.
GRUDZIEŃ:

 ubrano choinkę szkolną na parterze przy wejściu do szkoły pod opieką p. Katarzyny
Jachnik;
 szkoła również nabrała klimatu zimowego poprzez wszechobecne gwiazdki;
 zorganizowano szkolne Mikołajki: obowiązywał kolor czerwony, akcesoria
mikołajkowe, świąteczne sweterki. Każdy uczeń, jak był grzeczny, to otrzymał
cukierki od św. Mikołaja, który pojawił się podczas lekcji, w Klubie Szkolnym
pojawiła się świąteczna ścianka na tle której uczniowie mieli wykonane zdjęcia
klasowe oraz nakręcone krótkie filmiki,
zorganizowano w współpracy z
nauczycielami w-fu „Turniej Mikołajkowy w Piłce Siatkowej”: I miejsce – 3 B,II
miejsce – 1 Fg, III miejsce – 1 Dp, przeprowadzono konkurs na najbardziej świąteczne
wejście do klasy: I miejsce – 1 Cg;
 uczniowie wsparli zorganizowaną przez p. Ewę Werder zbiórkę artykułów
higieniczno-kosmetycznych, które zostały przekazane do Domu Dziecka.
STYCZEŃ:
 rozpoczęto rozdawanie bluz i koszulek z logo X LO dla uczniów i nauczycieli
zamówionych w grudniu;
 prowadzono muzyczne czwartki – rozpoczęcie karnawałowych tańców na długiej
przerwie.

