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19 marca 2010 – Pierwszy Dzień Wiosny –                

„Zielony Konkurs” 

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Samorząd Szkolny 

zorganizował konkurs na Najbardziej zieloną klasę oraz 

Najbardziej zielonego nauczyciela. Tego dnia  zarówno nauczyciele 

jak i uczniowie mieli za zadanie przyjść do szkoły ubrani na zielono. 

Wielu z nich przyniosło ze sobą zielone elementy. W konkursie I miejsce 

– zajęła klasa Ia  LO, najbardziej zielonym nauczycielem została Alicja 

Badek. Nagrodą dla klasy był  wybrany dzień, w którym uczniowie zostali 

zwolnieni z pytania podczas lekcji.  

 

 

 

                                    Zwycięzca wśród nauczycieli 

       Alicja Badek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zwycięska klasa 

 Ia LO  
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      klasa IIb LO 
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O naszym pomyśle pisano także w lokalnej prasie. 
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25 marca 2010 -  VII Targi Edukacyjne 

 

W dniu 25 marca 2010r., w budynku Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, odbyły się VII Targi 

Edukacyjne. Brała w nich  udział również nasza szkoła. Członkowie 

samorządu byli odpowiedzialni za przygotowanie stoiska promującego 

naszą placówkę. Prezentację uświetniły występy artystyczne sekcji 

tanecznej, mianowicie pokaz tańca towarzyskiego, układ fitness oraz 

popisy wokalne młodych raperów: Damiana Stankiewicza i Tomasza 

Niezgody. Dla gimnazjalistów przygotowaliśmy także drobny 

poczęstunek. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                Przygotowane przez nas stoisko 
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        występ raperów  
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30 marca 2010 – Pożegnanie klas maturalnych 

 W naszej szkole miało miejsce pożegnanie 

maturzystów. Przygotowaliśmy krótkie występy artystyczne i drobne 

upominki na szczęście – czarne długopisy. Przewodniczący Samorządu 

Szkolnego skierował do maturzystów kilka pożegnalnych słów.  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

            

  Nasi absolwenci podczas otrzymywania upominków    
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Pożegnanie piosenką  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     Krótki program artystyczny 
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12 – 16 kwietnia 2010 – Okres Żałoby 

Narodowej 

W czasie żałoby narodowej zadbaliśmy o to, by na 

budynku ZSP wisiały flagi narodowe przewiązane kirem,  lekcje 

rozpoczynały się symboliczną minutą ciszy, a tematem godzin 

wychowawczych była tragedia w Smoleńsku. 

W uroczystościach żałobnych, które miały miejsce                                

w Kościele N.M.P w Rawie Mazowieckiej wzięli udział przedstawiciele 

samorządu z naszej szkoły oraz poczet sztandarowy. 
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21 kwietnia 2010 – Dzień Tańca 

 Zaplanowany, przez Samorząd Szkolny na dzień                    

16 kwietnia 2010 roku Pokaz umiejętności tanecznych, ze względu 

na żałobę narodową, został przeniesiony na 21 kwietnia 2010 roku. Odbył 

się on na sali gimnastycznej. W pokazie wzięły udział 2 klasy: 

- klasa II a LO – taniec towarzyski – samba do utworu ,,Stain Alive” 

- klasa III TB – taniec współczesny do utworu ,, Poker Face”  

 Po występie grup tanecznych odbyło się głosowanie 

publiczności, przy pomocy kolorowych karteczek. 

 Zwycięzcą konkursu została klasa III TB. 

                                                                                                                                                        Zwycięzcy 
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 Głosowanie          
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7 maja 2010 - Dzień Unii Europejskiej 

 

W tym dniu został rozstrzygnięty, zorganizowany przez 

Samorząd Szkolny, konkurs na najlepszy plakat o Unii 

Europejskiej,. Przyniesione prace upiększyły szkolny korytarz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace konkursowe 
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12 maja 2010 – Konkurs wiedzy o życiu 

i twórczości Władysława Stanisława Reymonta 

 

W naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o naszym     

patronie -  Władysławie Reymoncie. Składał się on z dwóch części: 

testu oraz wypowiedzi własnej, w której należało w dowolnej formie 

przedstawić za co cenię twórczość Reymonta.     

Zwycięzcą konkursu została Dorota Żegnałek z klasy IIc LO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste wręczenie nagród 
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Uczestnicy konkursu 
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17 maja 2010 –  Konkurs 

 ,,Wiosna  w obiektywie” 

W tym dniu został rozstrzygnięty konkurs na 

najlepszą wiosenną fotografię. Inicjatorem konkursu był Samorząd 

Szkolny. Jury wybrało najlepsze zdjęcia. Nagrodę publiczności, 

wyłonioną w głosowaniu całej społeczności szkolnej, otrzymała Klaudia 

Kołacz z klasy Ib LO, za zdjęcie „Stokrotka”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace zgłoszone do konkursu 
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Zdjęcia wyróżnione przez jury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nagroda publiczności” 
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19 maja 2010 – Majówka dla dzieci z Domu 

Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalnych 

 

Jak co roku w naszej szkole gościliśmy młodsze koleżanki                

i kolegów z Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalnych. Aby 

umilić im czas zorganizowaliśmy bogatą w atrakcje „Majówkę”. W grach i 

zabawach uczestniczyli nie tylko zaproszeni rówieśnicy, ale również 

przedstawiciele Samorządu i nauczyciele. Głównym punktem spotkania 

było ognisko, gdzie młodzież z obydwu szkół mogła się zintegrować  

podczas wspólnego pieczenia kiełbasek. 

 

 

 

 

                                 Podczas wspólnych zabaw 
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Ognisko integracyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożegnalne zdjęcie - do zobaczenia za rok 
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Oto nasz Samorząd Szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Samorządu: 
Przewodniczący – Mateusz Giszczak IIc LO 
Zastępca – Łukasz Piaskowski II TA 
Skarbnicy – Natalia Kaczmarczyk, Paulina Kępa IIa LO 
Sekretarz – Justyna Bernacik, Robert Stępień IIa LO 
 
Przewodniczący sekcji: 
Dekoracyjna – Adam Lach II TB 
Porządkowa – Jakub Judziński IIb LO 
Taneczna – Natalia Kaczmarczyk IIa LO 
Techniczna – Damian Stankiewicz II TB 
 
Opiekunowie: 
Jolanta Gołka 
Beata Paramuszczak 

 

 

   Przewodniczący Szkoły  
        Mateusz Giszczak 


