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Przedsięwzięcia Samorządu 

Uczniowskiego 
ZSP im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej 

od września 2011 roku do maja 2012 roku 

 

1. Kiermasz używanych książek - wrzesień    

2. Salon Maturzystów PERSPEKTYWY  -  29.09.11 

3. Wybory do samorządu uczniowskiego – 6.10.2011 

4. Kotylion na 11 listopada  - 10.11.2011 

5. Akcja "Góra grosza" 22.11-03.12.11 

6. Zbiórka karmy – 15 – 30 11. 2011 

7. Andrzejki – 30.11.2011 

8. Mikołajki -  6.12.2011 

9. Kwesta "Dla Roberta" – 10-11.12.2011 

10.  Świąteczne spotkanie z Dziećmi z Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek 

Specjalnych – 20.12.2011 

11.  Świąteczna paczka" – grudzień 2011   

12.  Konkurs na świąteczny stroik – 22.12.2011 

13.  Konkurs kolęd – 22.12.2011 

14.  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –  08.01.2012  

15.  Walentynki – 14.02.2012  

16.  Dzień kobiet – 8.03.2012 

17.  Pierwszy dzień wiosny – 21.03.2012 

18.  Dzień otwarty dla gimnazjalistów – 27.03.2012 

19.  Targi edukacyjne – 29.03.2012 

20.  Konkurs fotograficzny „Magia Rawy” – 18.04.2012 

21.  Pożegnanie klas maturalnych – 27.04.2012 

22.  Pozyskanie konsoli do szkolnego radiowęzła – 3.05.2012 

23.  Majowe spotkanie z poezją  - „Cudne manowce” – 18.05.2012 

24.  Majówka z dziećmi z Domu Dziecka – 22.05.2012 

25.  Akcje trwające cały rok: 

 Wystawa talentów uczniów naszej szkoły 

 Zbiórka znaczków i nakrętek 



 

Wstęp 

Działalność samorządu w naszej szkole oparta jest na pracy 

wielu uczniów. Nasze działania maja na celu pomóc młodym 

ludziom w kształtowaniu postawy odpowiedzialnego, kreatywnego 

człowieka i umiejącego łączyć działalność na terenie szkoły jak  i w 

środowisku lokalnym. Samorząd w naszej szkole działa według 

harmonogramu przygotowywanego na początku roku szkolnego, 

który jest modyfikowany w miarę potrzeb i poszerzany w oparciu o 

aktywność twórczą uczniów oraz zasygnalizowane potrzeby 

społeczności lokalnej oraz organizacji i instytucji współpracujących 

ze szkołą.  

W tym roku Samorząd Szkolny w szczególny sposób rozszerzył 

swoją działalność o pomoc uczniom niepełnosprawnym oraz wyjście 

naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej. Rozpoczęliśmy też 

współpracę z instytucjami naszego miasta tj. Powiatową Biblioteką 

Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną, gdzie można obejrzeć prace 

naszych uczniów. Kontynuujemy tak cenną dla nas współpracę z 

Domem Dziecka i Zespołem Placówek Specjalnych. Nasi uczniowie 

wspomagają także ogólnopolskie akcje oraz biorą udział w różnych 

kwestach mających na celu zbiórkę funduszy dla najbardziej 

potrzebujących. 

 Samorząd promuje szkolne talenty poprzez organizowanie 

wystaw oraz różnego rodzaju konkursów szkolnych i   

międzyszkolnych (powiatowych). 

Efekty naszej pracy są szeroko komentowane w lokalnych 

mediach a także zostały zauważone przez komisję o czym świadczy 

zeszłoroczna nagroda.  



 
Pragniemy przedstawić sprawozdanie z rocznej działalności 

naszego Samorządu. W folderze prezentujemy jedynie te akcje, za 

organizację których byliśmy odpowiedzialni i byliśmy ich 

pomysłodawcami. Uzupełnieniem naszego folderu jest prezentacja 

multimedialna, na którą składają się zdjęcia z poszczególnych 

przedsięwzięć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

 

 

 

 



 
 

Kiermasz używanych 

podręczników 

Wrzesień 2011r. 

 

 

 

Przez cały wrzesień Samorząd Szkolny prowadził kiermasz 

używanych podręczników, dzięki któremu uczniowie mogli nabyć w 

niskiej cenie potrzebne im książki.  

 



 

Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 

2011 
29 wrzesień 2011 

Nasz samorząd postanowił zorganizować wyjazd dla uczniów 

ostatnich klas na Salon Maturzystów ,,Perspektywy 2011”, który odbył 

się 29 września w budynku Politechniki Łódzkiej. Wymagało to od nas 

sporego zaangażowania, ponieważ przyszłych maturzystów trzeba było 

najpierw  przeankietować a następnie zalogować na wybrane przez nich 

przedmioty.   

Maturzyści uczestniczyli w ciekawych spotkaniach  na temat 

matury z języka polskiego, języków obcych, geografii i biologii. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawowe m.in. stoisko OKE, na 

którym uczniowie mogli otrzymać ubiegłoroczne arkusze maturalne oraz 

ekspozycja Ministerstwa Obrony Narodowej. Na targach znajdowało się 

także stoisko Perspektyw, gdzie zalogowani uczniowie mogli odebrać 

bezpłatny egzemplarz Informatora dla Maturzystów 2012 zawierający 

oferty różnych szkół o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji.  

Maturzyści mieli również okazję poznać wielu ciekawych gości m.in. 

prof. Włodzimierza Nykiela  przewodniczącego Komitetu Honorowego oraz 

rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Stanisława Bieleckiego.  

Z Salonu przywieźliśmy także wiele ulotek dla uczniów, którzy nie 

mogli z nami pojechać oraz materiały do biblioteki szkolnej.  

 

 

   
   

http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&biw=1280&bih=715&tbm=isch&tbnid=ezvWfx4Tp5QVwM:&imgrefurl=http://pozytywy.com/wydarzenia/2011-09-29/69074-ruszyl-salon-maturzystow-perspektywy-2011&docid=c2n7c_IUBeR-6M&imgurl=http://pozytywy.com/files/images/s/a/l/salon_maturzystow_0.promo.jpg&w=220&h=310&ei=i5yvT7bjL9DKswaqwfCdBA&zoom=1&iact=hc&vpx=193&vpy=325&dur=169&hovh=248&hovw=176&tx=92&ty=126&sig=111715575198575837254&page=2&tbnh=168&tbnw=125&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:15,i:103


 

    

 

    

 

http://www.salonmaturzystow.pl/images/stories/lodz/IMG_3144_640.JPG


 

Wybory do 
Samorządu Uczniowskiego 

6 październik 2011r. 

 Tego dnia kandydaci na funkcję przewodniczącego mogli 

zaprezentować swój program przed społecznością szkolną oraz 

odpowiedzieć na pytania uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 

SAMORZĄD SZKOLNY 2011/2012 

Przewodniczący: Damian Wolny IIb LO 

Wiceprzewodniczący: Sebastian Chinowski Ib LO 

Sekretarz: Maciej Malik IIa LO 

Skarbnicy: Anna Kubiak IIb LO, Marlena Bedyniak IIb LO 
 

POCZET SZTANDAROWY 
Malwina Piekut IIId LO 
Katarzyna Olszowska IIId LO 
Damian Wolny IIb LO 
Piotr Wachowicz Id LO 
Natalia Kądziela Id LO 
Luiza Kaczmarczyk Id LO 
 

SEKCJA DEKORACYJNA 
Przewodnicząca: Martyna Melon IIb LO 
Patrycja Kucharska I Ta 
Martyna Łajszczak I Ta 
Magdalena Stępień I Ta 
Katarzyna Moczulska Ia 
Kinga Kaźmierczak Ia 
Małgorzata Fiuczek I Ta 
Kinga Sadowska Ic 
Olga Potrzebowska Ic 
Aneta Tkaczyk Ic 
Kinga Sekrecka Ic 
Karolina Toczek Ic 
Dominika Woszczyk Ic 
Sylwia Prejs Ic 
Dominika Wodnicka Ib 
Małgorzata Stępień Ic 
Agata Waszczykowska Ic 
Kinga Redlisiak Ib 
Edyta Firek Ib 
Anna Markieta Ib 
 

SZCZĘŚLIWY NUMEREK 
Katarzyna Skrętowska IIb LO 
 

SEKCJA PORZĄDKOWA 
Przewodniczący: Michał Słodki III Ta 
Kuba Kamil IIb 

Marcin Mirowski III Ta 
Krzysztof Szeligowski III Ta 
Przemysław Staszewski III Ta 
Adam Łopaciński III Ta 
Emil Stępniak III Ta 
Kamil Szymczak III Ta 
Dawid Żaczkiewicz I Ta 
Klaudiusz Reszka I Ta 
Damian Pietrzyk I Ta 
Tomasz Antosiak IIb 



 
Maksymilian Wasiak IIb 
Piotr Ługowski IIb 
Mariusz Śliwka IIb 
 

SEKCJA TECHNICZNA 
Przewodniczący: Maciej Malik IIa 
Tomasz Woźniak Ib 
Mateusz Owczarczyk Ib 
Sebastian Wojdal Ib 
Jakub Smierzchała Ic 
 

SEKCJA ORGANIZACYJNA 
Przewodnicząca: Małgorzata Stępień Ic 
Małgorzata Bednarek Ib 
Patrycja Sypka Ib 
Ewelina Szymczak Ib 
Martyna Przyborek Ib 
Marta Telega Ib 
Paulina Łopacińska Ib 
Dominika Wodnicka Ib  
Sylwia Prejs Ic 
Paulina Libera Ib 
Kinga Redlisiak Ib 
Katarzyna Staszewska Ib 
Edyta Firek Ib 
 

SEKCJA TANECZNA 

Przewodnicząca: Kinga Sekrecka Ic 
Aneta Tkaczyk Ic 
Olga Potrzebowska Ic 
Karolina Toczek Ic 
Dominika Woszczyk Ic 
Magdalena Stępień I Ta 
Patrycja Kucharska I Ta 
 

SEKCJA NADZORCZA 
Malwina Piekut IIId LO 
Katarzyna Olszowska IIId LO 
Joanna Dobrowolska IIId LO   
Marika Leszczyńska IIId LO                                                      
Sandra Ołtarzewska IIId LO     

                                                
FOLDER I OBRÓBKA ZDJĘĆ 
Olga Potrzebowska Ic 
Aneta Tkaczyk Ic  

Natalia Kądzielą Id 
Mateusz Owczarczyk Ib                               
Jakub Smierzchała Ic      
Sylwia Prejs Ic                 
 

Opiekunowie: 

Jolanta Gołka 

Beata Paramuszczak 



 

Kotylion na 11 listopada 
10 listopad 2011r. 

W odpowiedzi na list Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego przyłączyliśmy się do akcji „Kotylion na 11 

listopada” polegającej na wspólnym robieniu biało-czerwonych 

kotylionów będących znakiem obywatelskiej wspólnoty. Członkowie 

naszego samorządu przygotowali kotyliony dla kadry pedagogicznej 

a także zachęcili klasy do przyozdobienia się w tym dniu takimi 

właśnie kotylionami. 

 

 

 

 



 

Akcja „Góra grosza” 

22  listopad – 03 grudzień 2011r. 

 

 

Po raz kolejny na przełomie listopada i grudnia 

przeprowadziliśmy zbiórkę monet, wspierając ogólnopolską akcję 

"Góra Grosza". Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc 

dzieciom wychowującym się w domach dziecka. Uczniom naszej 

szkoły nie jest obojętny los dzieci będących w trudnej sytuacji 

życiowej, dlatego wszyscy bardzo aktywnie włączyli się w tą akcję. 

Nasza Góra Grosza wyniosła 101zł 40gr.. 



 

Zbiórka karmy dla zwierząt 

15 listopad – 30 listopad 2011r. 

 

 

O naszej zbiórce pisano także w lokalnej prasie. 

 

 

 



 

 

 



 

Andrzejki 

30 listopad 2011r. 

30 listopada 2011r klasa Ia zorganizowała w naszej szkole 

wróżby andrzejkowe. Uczniowie wszystkich klas przez cały dzień 

mogli korzystać z następujących wróżb: kartki z przepowiednią, 

serce z imionami, wróżba z filiżankami oraz obierki z jabłek. 

Największym zainteresowaniem cieszyli się wróżbici – Jakub Góraj i 

Damian Pietrzyk (I Ta). Sala udekorowana była licznymi świeczkami 

i plakatami a muzyka umilała uczniom wróżenie.  

 

 

 

 

 

 
 



 

Mikołajki 

6 grudzień 2011r. 

6 grudnia odbyły się szkolne mikołajki. Za ich przygotowanie 

odpowiadała klasa Ic. Odpowiedni wystrój sali i atmosfera jaka w 

niej panowała, powodowała, że uczniowie wraz z nauczycielami 

mogli poczuć magię świąt. Przewodniczący każdej klasy musiał 

wylosować zadanie, które wspólnie mieli rozwiązać. Następnie 

czekały na nich „Sanie” – specjalnie przygotowana zabawa z 

krzesełkami, przy której uczniowie Reymonta świetnie się bawili. 

Wszyscy mogli liczyć na pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem . Na 

koniec  w zamian za zaśpiewanie kolędy, organizatorzy rozdali 

każdemu słodki upominek. 

 

 

 

 



 

Kwesta „ Dla Roberta” 

10-11 grudzień 2011r. 

Jedną z najważniejszych akcji, w którą włączył się Samorząd 
było przygotowanie kwesty "Dla Roberta" - ucznia naszej szkoły 
cierpiącego na postępujący zanik mięśni. Pomysłodawcą i 
jednocześnie głównym koordynatorem tej akcji był zastępca 
przewodniczącego Samorządu Szkolnego - Sebastian Chinowski.  

Było to ogromne przedsięwzięcie wymagające zaangażowania 
wielu osób. Sebastian zajmował się przede wszystkim 
gromadzeniem niezbędnych dokumentów, odpowiednie sekcje 
samorządu zajmowały się rozwieszaniem plakatów,  nawiązywaniem 
współpracy z pozostałymi szkołami na terenie miasta, rozmowami z 
mediami i nagłaśnianiem akcji,  organizowaniem wolontariuszy 
chętnych do kwestowania (wydano 60 identyfikatorów), oraz 
przygotowaniem sali, która była bazą dla wszystkich kwestujących.  

Pierwszy etap zbiórki odbył się w weekend 11-12.12.2011r. 
Poza kwesta uliczną w akcję włączyły się: Gimnazjum nr 1 im. 
Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej, Gimnazjum nr 2 im. 
Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, LO im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej oraz ZSCEZiU im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zebrano wówczas łączną 
kwotę 9,833.75zł. Zbiórka przy parafiach w kolejny weekend dała 
dodatkowe 4320,14zł. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

   



 
Akcja przyniosła nadspodziewane rezultaty. Zebrano ponad 

14.000 zł. Z pieniędzy tych został zakupiony specjalistyczny laptop, 
niezbędny Robertowi do nauki i rozwijania własnych zainteresowań. 
Pozostałą kwotę przekazano bezpośrednio rodzicom Roberta, na 
zakup specjalistycznego łóżka. Dodatkowo klasa Ib, której uczniem 
jest Robert, zakupiła mikrofon pomagający mu w komunikowaniu 
się. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 



 

Spotkanie świąteczne                   

z dziećmi z Domu Dziecka i ZPS 

20 grudzień 2011r. 

Tradycyjnie już w okolicy świąt Bożego Narodzenia 
(20.12.11) Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im 
W. Reymonta postanowił sprawi przyjemność swoim młodszym 
kolegom z Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej. Tym razem zaprosiliśmy dzieci do Figloraju. 
Były wspólne zabawy, poczęstunek oraz oczywiście spotkanie ze Św. 
Mikołajem. Świątecznymi paczkami udało nam się obdarować 22 
dzieci. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Świąteczna paczka 

Grudzień 2011 r. 

Nasz Samorząd w szczególny sposób angażuje się w pomoc 

potrzebującym. Jest ona najbardziej  potrzebna przed świętami, 

dlatego w naszej szkole w okolicy Świąt Bożego Narodzenia i 

Wielkiej Nocy po raz kolejny została zorganizowana zbiórka pod 

hasłem ,,Świąteczna paczka”. W grudniu i marcu uczniowie mogli 

przynosić ubrania, żywność oraz wiele innych artykułów 

potrzebnych do zaspokojenia potrzeb rodziny. Akcja okazała się 

strzałem w dziesiątkę, młodzież bardzo zaangażowała się w pomoc 

dla ubogich. Dzięki nim zebrano wiele różnorodnych artykułów 

spożywczych oraz ubrania za równo dla dzieci jak i dorosłych. 

Mamy nadzieję, że te podarunki pozwoliły wielu rodzinom na 

łatwiejszą organizację świąt. 

 

 

 

 

                 



 

Konkurs na świąteczny stroik 
22 grudzień 2011r. 

 
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Aby wprowadzić 

uczniów w świąteczny nastrój oprócz wigilii klasowych Samorząd 
Szkolny do kalendarza imprez na stałe wprowadził Konkurs na 
bożonarodzeniowy stroik, który odbywa się pod okiem 
pomysłodawczyni, p. Joanny Patulskiej. W wyborach na najlepszy 
stroik wzięło udział wielu uczniów. Jurorzy brali pod uwagę przede 
wszystkim kreatywność i oryginalność w wykonaniu. Pierwsze 
zaszczytne miejsce zajął Rafał Marczak, uczeń klasy IIIe LO. Tuż za 
nim znalazła się Natalia Kądziela uczennica Id LO, na podium 
znalazła się jeszcze Dagmara Gładyś z klasy IIIe LO. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

Konkurs kolęd 
22 grudzień 2011 

 
Drugim ważnym wydarzeniem odbywającym się przed 

Świętami Bożego Narodzenia jest Konkurs kolęd, w którym klasy 
mogą  zaprezentować swoje umiejętności wokalne przygotowując 
wspólnie wybraną kolędę. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest 
ufundowany przez Radę Rodziców tort, który w tym roku trafił w 
ręce klasy Ia LO, wykonującej kolędę "Gloria". W przerwie konkursu 
uczniowie mogli obejrzeć współczesną interpretację „Opowieści 
wigilijnej” Karola Dickensa w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej 
„Pulp art”. 

 

 

 
 

 



 

    
 

 
 

  
 



 

 
   Wielka Orkiestra  

Świątecznej Pomocy 
                      8 styczeń 2012 

 

 

 

8 stycznia 2012 r. odbył się XX finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, który po raz  kolejny wsparł nasz Samorząd. 

Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w akcję przekazując 

fundusze dla potrzebujących dzieci. Członkowie naszego samorządu 

w piątek przeprowadzili zbiórkę do puszek na terenie szkoły a w 

niedzielę kwestowali na ulicach miasta. Łącznie udało się zebrać 

1107zł. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Walentynki 
14 luty 2012 

 

W tym roku święto zakochanych czyli Walentynki były 

szczególnie hucznie obchodzone. Wszystko za sprawą Samorządu 

Szkolnego, który zorganizował wybory Miss i Mistera szkoły, pocztę 

walentynkową a także dla uczniów mających na sobie widoczne 

czerwone serduszko dzień wolny od pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzień kobiet 
8 marca 2012 

 

Z okazji Dnia Kobiet klasa męska część klasy I TA 

przygotowała specjalny występ dla pań. Przygotowali oni 

kabaretowe przedstawienie, w którym mieli okazję pokazać swoje 

umiejętności zarówno aktorskie jak i wokalne. Panowie przebrani za 

płeć piękną uczestniczyli w wyborach  ,,Misski Reymonta”, gdzie 

werdykt wydały zgromadzone na sali dziewczęta. W podziękowaniu 

za niespodziankę oraz cudowną zabawę widownia obradowała 

inicjatorów zabawy gromkimi brawami. W tym dniu wybrano 

również Miss szkoły, którą została Katarzyna Włodarska. 

      

 



 

Pierwszy dzień wiosny 
21 marca 2012 

        Tradycją z okazji pierwszego dnia wiosny jest ogłaszany przez 

nasz samorząd konkurs na najlepsze przebranie. 21 marca 

uczniowie przebrani za dowolne postacie rywalizowali o I miejsce. W 

zabawie uczestniczyli również wychowawcy poszczególnych klas. 

Ocenie podlegała przede wszystkim kreatywność, zaangażowanie 

całej klasy w zabawę oraz wkład pracy jaką uczniowie włożyli w 

przygotowanie stroju. Zwycięzcą w konkursie okazała się klasa  IIb 

LO, czyli „ KUJONY”,  którzy zdobyli dzień wolny od pytania oraz 

klasowe wyjście do pizzerii. 

    

           



 

 Dzień otwarty  

27 marca 2012 

27 marca Samorząd Szkolny zorganizował Dzień otwarty  dla 

gimnazjalistów. Tego dnia uczniowie gimnazjów mieli okazję spotkać 

się z dyrektorem szkoły, który przedstawiał ofertę naszej placówki 

oraz zapoznać się z przygotowaną przez nas prezentacją 

multimedialną dotyczącą życia szkoły. Członkowie samorządu 

odpowiadali na pytania gimnazjalistów oraz oprowadzali ich po 

pracowniach, w których na zwiedzających czekali nauczyciele. 

Gimnazjaliści otrzymali także ulotki informacyjne. 

           

                       



 

Targi edukacyjne 

29 marca 2012 
Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w  Targach 

Edukacyjnych, które odbyły się 29 marca w budynku Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. W spotkaniu z gimnazjalistami 

udział wzięli członkowie Samorządu Szkolnego, którzy zapoznawali 

gimnazjalistów z ofertą edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 

2012/2013. Na naszym stoisku znajdowały się m.in.  ulotki 

informacyjne, kroniki szkolne dzięki, którym gimnazjaliści mogli 

obejrzeć jakie uroczystości organizowane są podczas roku szkolnego 

oraz przekąski dla przyszłych licealistów. Na zadawane pytania 

odpowiedzi udzielali zarówno uczniowie jaki i nauczyciele.  Za 

uczestnictwo w tegorocznych targach dostaliśmy pamiątkową 

nagrodę. 

 

 

 

 



 

Konkurs fotograficzny 
"Magia Rawy" 

18 kwietnia 2012 
18 kwietnia miało miejsce rozstrzygnięcie Powiatowego 

konkursu fotograficznego "Magia Rawy". Był to konkurs w całości 

przygotowany przez nasz samorząd. Opracowaliśmy regulamin, 

który następnie został rozesłany do wszystkich szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego, pozyskaliśmy patronat 

Starosty Rawskiego oraz medialny patronat "Głosu Rawy 

Mazowieckiej i okolicy". Prace były oceniane przez jury w składzie: 

p. Jerzy Koprowski, p. Jarosław Cichocki, p. Anna Kraćkowska,            

p. Krzysztof Gawot. Z nadesłanych do konkursu zdjęć zrobiliśmy 

także w murach naszej szkoły wystawę pokonkursową. 

 

 

 



 

 

      



 

Pożegnanie klas maturalnych 

27 kwietnia 2012 

27 kwietnia 2012 r. odbyło się zakończenie roku  klas maturalnych. 

Samorząd Szkolny oraz uczniowie klas drugich wraz z 

wychowawcami przygotowali niespodziankę dla kończących szkołę. 

Zakończenie rozpoczęło przedstawienie opowiadające o pierwszym 

dniu w szkole. Następnie odbyła się zabawna parodia 

wychowawców, którzy tego dnia żegnali swoje klasy. Prawdziwą 

niespodzianką dla uczniów okazał się występ ich wychowawców, 

którzy specjalnie dla nich zaśpiewali piosenkę „ Ale to już było” we 

własnej aranżacji. Po rozdaniu świadectw i nagród uczniowie udali 

się do klas, aby pożegnać się ze sobą oraz wychowawcami. 

 

 

 



 

Pozyskanie konsoli do 

szkolnego radiowęzła 
  

         Aktor Andrzej Nejman przekazał naszemu Samorządowi 

profesjonalną konsolę, która stanowi bazę do uruchomienia 

planowanego przez nas od dłuższego czasu radiowęzła szkolnego.  

 

 

 

 

 
 

 



 

Majowe spotkanie z poezją 
śpiewaną i mówioną  

„Cudne manowce” 
 

18 maja 2012 

18 maja 2012 roku Samorząd Szkolny przygotował majowe 

spotkanie z poezją śpiewaną  pt. „Cudne manowce”  Uroczystość 

odbyła się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rawie 

Mazowieckiej. Uczniowie zaprezentowali tam swoje umiejętności 

zarówno wokalne jak i recytatorskie.  Podczas spotkania recytowano 

wiersze Wisławy Szymborskiej oraz wykonywano utworu z kręgu 
poezji śpiewanej. Całości dopełniła prezentacja zdjęć Jakuba 

Smierzchały. Tą muzyczno-literacką opowieścią o życiu, szkole, 

miłości, czyli o tym wszystkim co dotyczy każdego z nas chcieliśmy 

zainteresować mieszkańców naszego miasta. Przybyli goście mogli 

również zapoznać się z pokonkursową wystawą fotograficzną pt. 

„Magia Rawy”. Na koniec wszyscy zebrani uczestniczyli w 

przygotowanym przez nas poczęstunku. 

 

 



 

         

     

      



 

 

 
 

 



 

Majówka z dziećmi z Domu 

Dziecka i ZPS 
22 maja 

Samorząd Szkolny przygotował tradycyjną  Majówkę dla dzieci 

z Domu Dziecka oraz uczniów Zespołu Placówek Specjalnych, która 

odbyła się 22 maja. Odbyła się ona w „Myśliwskim kręgu” gdzie nasi 

uczniowie przygotowali poczęstunek oraz różnego rodzaju zabawy i 

konkursy. Nie zabrakło też wspólnych śpiewów przy gitarze.  

Tego dnia staraliśmy się odciążył opiekunów, którzy na co 

dzień opiekują się swoimi podopiecznymi. Na koniec każde dziecko 

zostało obdarowane paczką ze słodyczami. Po pełnym dniu wrażeń 

dzieci udały się wraz z opiekunami do swoich placówek. 

 

 

 



 

 

 

   



 

 



 

Wystawy talentów 

Uczniowie naszej szkoły obdarzeni są wieloma talentami. Aby 

pokazać ich wielkie umiejętności Samorząd Szkolny organizuje 

szkolne wystawy talentów, podczas nich uczniowie naszej szkoły 

mogą zaprezentować swoje wiersze, rysunki oraz fotografie. Prace 

zostają poddawane nie tylko ocenie nauczycieli, kolegów czy 

koleżanek, ale również i wszystkich odwiedzających naszą placówkę. 

Tego typu przedsięwzięcia nie tylko pozwalają uczniom na 

pochwalenie się swoimi uzdolnieniami, ale także podbudowują ich 

wiarę w swoje możliwości. 

 

 

Wystawa Jakuba Smierzchały pt.: „Ptaki”. Obecnie można ją 

oglądać w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

 



 

 
Wystawa rysunków Anny Staszewskiej pt.: „Ecce Homo” 

 

 
Wystawa  wierszy oraz rysunków Angeliki Wasilewskiej 

 



 

Zbiórki znaczków i nakrętek 

cały rok 

 

Samorząd szkolny podczas całego roku szkolnego organizuję wiele 

zbiórek, które mają na celu pomoc potrzebującym. W kwestach 

biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Podczas nich zbierane 

są m.in. nakrętki od butelek  lub znaczki pocztowe, które z pozoru 

bezużyteczne mają wielkie znaczenie dla ludzi będących w 

potrzebie. 

 
 

     

    


