Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w II semestrze 2019/2020
LUTY:
 Zorganizowano huczne Walentynki:
 walentynkowa fotobudka w Klubie Szkolnym;

uczniowie na tle serduszek

i balonów w kształcie serc robili zdjęcia klasowe i przyjacielskie;
 tradycyjnie po szkole krążyła Poczta Walentynkowa;
 na holu II piętra odbył się charytatywny kiermasz ciast;
 wejścia do sal lekcyjnych zostały udekorowane tak, że przedstawiły miłość uczniów
do nauki;
 okazało się, że nasi uczniowie świetnie tańczą, długą przerwę zawojował Just Dance;
 dobrym pomysłem okazały się "Szybkie randki", uczniowie mogli porozmawiać na
różne tematy, jednym słowem przeszli przyśpieszony kurs konwersacji.
 Tradycyjnie już obchodziliśmy Tłusty Czwartek:
 konkurs jedzenia pączków bez użycia rączek;
 zabawa z filmem: uczniowie mieli za zadanie zapisać znane im tytuły filmów
zamieniając jedno słowo, powstały bardzo ciekawe opcje jak np. „ P jak pączek”,
„Pączek sam w domu”…
 na korytarzach pojawiły się informacje odnośnie tradycji dnia tłustego czwartku.
MARZEC:
"Nasze pasje"- to kontynuacja przedstawiania ciekawych zainteresowań naszych uczniów,
którzy nieraz już nas zaskoczyli swoim hobby. W tym roku szkolnym cykl rozpoczęła:
Natalia Łempicka, uczennica klasy II AB. Natalia posiada wiele zainteresowań. Jako
jedenastolatka zaczęła swoją przygodę z tańcem, która trwa do dzisiaj. Ciężkie treningi
doprowadziły do tego, że JUŻ teraz ma możliwość pojawiania się w teledyskach, czy na
scenach koncertowych. Rozwija się także w grafice oraz animacji komputerowej. Niedawno
nawiązała współpracę ze światową wytwórnią muzyczną, by stworzyć markę ubrań dla ich
fanów.

Emilia Bańkowska, uczennica klasy 1E po szkole podstawowej, dziewczyna o dwóch
twarzach!

Jak

sama

siebie

opisuje,

jest

bardzo

zdeterminowaną

osobą.

Emilia należy do Związku Strzeleckiego „Strzelec”, gdzie uczy się miedzy innymi taktyki,
survivalu i sztuk walki. Grała także na wielu instrumentach, między innymi na gitarze i
pianinie, a co się z tym wiąże – należała do orkiestry dętej i dalej rozwija swój talent. W
wolnych chwilach ćwiczy też krav mage oraz jeździ na rolkach.
Dawid Dobrogowski, uczeń klasy 2AB, człowiek pełen pasji do działania. Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego na medal. Od dłuższego czasu angażuje się również w sprawy
naszej małej ojczyzny - Podlasia. Dawid interesuję się podróżowaniem, grafiką komputerową,
zarządzaniem oraz polityką. W wolnych chwilach montuje filmy i tworzy grafiki oraz rozwija
swoje umiejętności i pogłębia doświadczenia. W przyszłości planuje studiować zarządzanie
bądź ekonomię.
KWIECIEŃ:
Samorząd

Uczniowski

naszego

liceum

przygotował

piosenkę,

wspierającą

akcję

#zostańwdomu, którą wykonała Patrycja Mężyńska z klasy 1Cg. Jej sylwetka została
przedstawiona w cyklu „Nasze pasje”: talent wokalny Patrycji mogliśmy już podziwiać na
szkolnych apelach. Od 4 lat gra na fortepianie w szkole muzycznej 1 stopnia i w tym roku
będzie zdawała dyplom - życzymy powodzenia! Gra również na trąbce w orkiestrze, a dla
rozrywki uczy się gry na gitarze. Przez 10 lat chodziła na taniec nowoczesny oraz jeździła
konno. W wolnych chwilach lubi posłuchać muzyki oraz przeczytać dobrą książkę.
MAJ:
Kolejne osoby zaprezentowane zostały w cyklu „Nasze pasje”:
Weronika Wyszyńska, uczennica klasy 1Dp, która od 4 lat jest strażakiem ochotnikiem. Do
jej obowiązków należy zabezpieczanie różnych imprez. Przygotowuje się razem z innymi na
manewrach do zawodów strażackich.
Karolina Kuczyńska, uczennica klasy 2C, która obejmuje funkcję Radnej w Młodzieżowej
Radzie Miasta Białystok, jest niezwykle ambitną osobą z fantastycznym poczuciem humoru!
Uwielbia się uśmiechać i zarażać optymizmem. Chętnie pomaga innym i jest otwarta na nowe
znajomości! Jest członkiem zespołu Winnica przy Katedrze Białostockiej, uczęszcza na oazę
w której jest animatorką grupy. Prywatnie poświęca dużo czasu na rozwijanie siebie m.in.
kończy kurs na prawo jazdy, bierze udział w przeróżnych konkursach plastycznych i udziela

się towarzysko. Wolny czas poświęca na rysowanie, granie na gitarze bądź pianinie. Lubi
oglądać również seriale, lecz równie ważne są dla niej wyjścia ze znajomymi!
Samorząd Uczniowski wystąpił z wnioskiem do pani Dyrektor, o przyznanie Stypendium
Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 dla dwóch uczennic, które uzyskały
świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią w szkole :
Wiktoria Boruszko, średnia 5,27 - uczennica klasy pierwszej trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, Gabriela Szczepańska, średnia 4,87 - uczennica klasy pierwszej
czteroletniego liceum ogólnokształcącego
Samorząd Uczniowski w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 nie zrealizował wielu
zaplanowanych przedsięwzięć ze względu na epidemię Covid-19.
Wnioski:
1. Dalsze zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, naukowej, sportowej oraz
rozrywkowej mającej na celu integrację społeczności szkolnej.
2. Wdrażanie uczniów do aktywnej działalności na rzecz innych poprzez aktywny udział
w działaniach szeroko pojętego wolontariatu.
3. Kształtowanie i egzekwowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.
4. Wdrażanie do realizacji pomysły uczniów.
5. Uświadamiać uczniom jak bardzo odpowiedzialne pełnią funkcje.
6. W przypadku trwającej nauki zdalnej, przeniesienie większej
Internetu.

działalności do

