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Samorząd uczniowski wraz z opiekunami do kooca tego semestru
zaplanował następujące imprezy szkolne:

1. 6 grudnia 2011 – Mikołajki Szkolne – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przebrani za mikołaje będą
rozdawali cukierki „grzeczny dzieciom”, ponad to będzie zorganizowana poczta mikołajkowa za pomocą,
której uczniowie będą mieli okazję przesład życzenia mikołajkowe swoim kolegom i koleżankom;

2. 6 – 22 grudnia 2011 – „Góra Grosza” – jak co roku nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji fundacji
„Nasz Dom”. Przez ten cały czas uczniowie będą zbierać drobne monety, by następnie przekazać

je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym.
3. 22 grudnia 2011 - Wigilia szkolna – tego dnia będzie wystawione przedstawienie jasełkowe, odśpiewane
zostaną wspólnie kolędy a następnie każda klasa uda się wraz z wychowawca do swojej Sali aby przełamad
się opłatkiem i złożyd sobie świąteczne życzenia;
4. 20 stycznia 2012 – odbędzie się Noc Filmowa. Uczniowie, którzy wkładali dużo pracy i zaangażowania w
pracę, na rzecz Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 spędzą całą
noc w „szkolnym kinie” zorganizowanym w sali 203. Wszystkie ławki i krzesła zostaną wyniesiona a na ich
miejsce zostaną przyniesione materace z sali gimnastycznej. Uczestnicy powinni zabrad z domu poduszki,
koce lub śpiwory, jedzenie oraz picie. Od godziny 21 do 6 rano dnia następnego wszyscy oglądają wcześniej
wybrane i zatwierdzone przez Dyrekcje i opiekunów filmy. Po każdym filmie jest przewidziana przerwa i
zajęcia ruchowe. Każdy uczestnik musi wczesnej zapoznad się z regulaminem i przynieśd pisemną zgodę
rodziców na udział w imprezie.
5. Do kooca roku szkolnego - Samorząd Uczniowski prowadzi zbiórkę plastikowych nakrętek. Zasada jest
prosta: kilogram plastikowych nakrętek (wyłącznie PET ) po różnego rodzaju napojach przekazanych do
recyklingu to średnio około 70 groszy. Obojętnie jaki kształt i kolor, obojętnie jaki producent. Liczy się ilość –
im więcej kapsli, korków, nakrętek, tym oczywiście lepiej. Zebrane nakrętki zostaną przekazane mamie 11
miesięcznego Mikołaja, który urodził się bez nóżek i rączek. Akcja ta została zainicjowana przez uczniów,
którzy obejrzeli materiał o chłopcu w TV.

