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Przedsięwzięcia Samorządu Uczniowskiego 
ZSP im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej 
od 09.2010 do 20.05.2011 r. 

 
 

1. Kiermasz używanych  podręczników -   
wrzesień 2010 

 

2. Jesienne ognisko dla dzieci z Domu 
Dziecka – 5 października 2010 

 

3. Dzień Edukacji Narodowej –  
  14 października 2010 
 

4. Wybory do Samorządu Szkolnego –   
18 października 2010 

 

5. 80-lecie szkolnictwa rolniczego w Rawie 
Mazowieckiej – 25 października 2010 

 

6.  Andrzejki – 30 października 2010 
 

7. Zorganizowanie wyjazdu dla miłośników 
teatru na sztukę Juliusza Machulskiego 
„NEXT-EX” do Teatru Powszechnego                  
w Łodzi - 5 listopada 2010 

  

8. Zaproszenie teatru objazdowego                           
z Wrocławia ze spektaklem „Tango” –          
18  listopada 2010 

 

9. „Dzień Pupila”– zbiórka karmy dla 
zwierząt ze schroniska – 15 - 30 listopada 2010 

 

10. Akcja „Góra grosza” –  
         22  listopada - 3 grudnia 2010 
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11. Bożonarodzeniowa zbiórka ubrań                        
i produktów dla potrzebujących  rodzin – 
grudzień  2010 

 

12. Mikołajki – 6 grudnia 2010 
 

13. Konkurs na stroik świąteczny –  
         17 grudnia 2010 
 

14. Konkurs kolęd – 20 grudnia 2010 
 

15. Spotkanie świąteczne z dziećmi z Domu 
Dziecka - 21 grudnia 2010 

 

16. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” –
styczeń 2011 

 

17. Konkurs ,,Mam Haka Na Raka” – od stycznia 
do kwietnia 2011 

 

18. Zbiórka maskotek dla dzieci chorych na 
nowotwór – luty 2011 

 

19. Zorganizowanie wyjazdu dla miłośników 
teatru na sztukę Paula Pörtnera ,,Szalone 
Nożyczki” do Teatru Powszechnego                    
w Łodzi – 7 lutego 2011 

 

20. Walentynki – 14 lutego 2011 
 

21. Spotkanie dla klas maturalnych                             
z przedstawicielami Uczelni – 23 lutego 2011  

 

22. Tłusty czwartek – 3 marca 2011 
 

23. Międzynarodowy Dzień Kobiet – 8 marca 
2011 

 

24. Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marca 2011 
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25. Wyjazd integracyjny dla Samorządu 
Uczniowskiego – 22 marca 2011 

 

26. Targi Edukacyjne dla 3 klas Gimnazjum – 
31 marca 2011 

 

27. Wielkanocna zbiórka odzieży i produktów 
dla rodzin potrzebujących – kwiecień 2011 
 

28. Konkurs Tańca – 15 kwietnia 2011 
 

29. Pożegnanie absolwentów ZSP im. 
Władysława Stanisława Reymonta                      
w Rawie Mazowieckiej – 29 kwietnia 2011 

 

30. Urodziny Naszego Patrona – konkurs na 
portret Władysława Stanisława 
Reymonta – maj 2011 

 
Całoroczne działania Samorządu Szkolnego: 

 Promocja szkolnych talentów  

 Zbiórka nakrętek  

 Zbiórka używanych telefonów  
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Kiermasz używanych podręczników – 
wrzesień 2010 

 

Na początku roku szkolnego Samorząd zorganizował 
kiermasz używanych podręczników. Akcja trwała przez cały 
wrzesień, a jej celem było ułatwienie sprzedaży 
niepotrzebnych oraz zakup aktualnych na dany rok szkolny 
podręczników po niewygórowanych cenach. Książki można 
było nabyć na każdej przerwie w sali, obok szatni. Cenę 
podręczników ustalali sprzedający. Samorząd do każdego 
podręcznika doliczył marżę w wysokości 0,50 gr. Pozyskane      
w ten sposób środki zostały przeznaczone na dopłatę do 
wiosennej wycieczki integracyjnej.  

Zorganizowana przez nas akcja cieszyła się ogromnym 
powodzeniem. 
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Jesienne ognisko dla dzieci z Domu 
Dziecka oraz ZPS–  
5 października 2010 

  

Na początku października Samorząd Szkolny zorganizował 
jesienne spotkanie z dziećmi z Domu Dziecka oraz Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
Przygotowaliśmy dla nich poczęstunek oraz wiele zabaw                  
i atrakcji. Punktem kulminacyjnym spotkania było wspólne 
pieczenie kiełbasek przy ognisku. 

Przygotowanie poprzedziła zbiórka nowych upominków, 
wśród uczniów naszej szkoły, które zostały przeznaczone na 
nagrody, a także znalezienie sponsora, który ufundował 
kiełbaski na ognisko. 
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Dzień Edukacji Narodowej – 
14 października 2010 

  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski 
zorganizował zabawę, celem której było zintegrowanie 
zespołu nauczycieli i uczniów.  Wśród licznych gier znalazły 
się między innymi znane wszystkim ,,Kalambury” czy ,,Jaka to 
melodia?”. Dla uczestników biorących udział w konkursie 
przewidziane były słodkie nagrody. 
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Wybory do Samorządu Szkolnego – 
18 października 2010 

  

Jak co roku w naszej szkole w październiku odbyły się 

wybory do  Samorządu Szkolnego. Kandydaci przygotowali 

plakaty wyborcze, które były wywieszone na szkolnym korytarzu. 

Uczniowie mogli poznać hasła wyborcze oraz 

program startujących i dokonać właściwego wyboru. Tuż 

przed wyborami odbyło się także spotkanie, na którym 

uczniowie mogli zadać kandydatom nurtujące ich pytania               

a także zgłosić swoje sugestie. Nową przewodniczącą została 

Malwina Piekut. 

Następnie ustalono skład samorządu i wyłoniono 

przewodniczących sekcji. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca szkoły 
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SAMORZĄD SZKOLNY 

Przewodnicząca: Malwina Piekut IId LO 

Wiceprzewodniczący: Damian Wolny Ib LO 

Skarbnik: Joanna Dobrowolska IId LO 

          Marika Leszczyńska IId LO 

Sekretarz: Katarzyna Olszowska IId LO 

            Sandra Ołtarzewska IId LO 

SEKCJE: 

ORGANIZACYJNA – przewodniczący:  Piotr Ługowski Ib LO 

Beata Chrzanowska IIe 

Monika Ganc IIe 

Agnieszka Gierlich IId 

Marzena Konarska IId 

Anna Król IIa 

Maciej Malik Ia 

Tomasz Niezgoda IIa 

Grzegorz Ryborowicz IId 

Marta Rylska IIa 

PORZĄDKOWA – przewodniczący: Michał Słodki II Ta 

Mariusz Korzycki II Ta 

Adam Łopaciński II Ta 

Marcin Mirowski II Ta 

Wojciech Pietrzyk II Ta 

Michał Plaskota II Ta 

Przemysław Staszewski II Ta 

Emil Stępniak II Ta 

Krzysztof Szeligowski II Ta 

Kamil Szymczak II Ta 

DEKORACYJNA – przewodnicząca:  Marlena Lesiak II Ta 
Sylwia Filipczak Ia  

Aleksandra Janowska IId 

Paula Jastrzębska Ia 

Marzena Konarska IId 

Karolina Krzemińska Ic 

Kamila Pawlikowska Ib  

Angelika Piątkowska IITa 

Grzegorz Rybowicz IId 

Tatiana Świdnicka II Ta 

Paulina Wochniak IId  

Katarzyna Wojdalska Ia 
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Paulina Woszczyk Ic 

Marlena Żaczkiewicz IId 

TANECZNA – przewodnicząca:  Natalia Kaczmarczyk IIIa LO 

Justyna Bernacik IIIa 

Katarzyna Bors IIa 

Natalia Firasiewicz IV Tb 

Anna Firek IV Tb 

Paulina Kępa IIIa 

Milena Król IId 

Magda Leśniewska IId 

Maciej Malik Ic 

Joanna Męcina IIIa 

Monika Rydz IV Tb 

Karolina Sekrecka IV Tb 

Marta Stańczak IV Tb 

Sylwia Szparaga IIIa 

Agnieszka Więcławem IV Tb 

TECHNICZNA 

Piotr Felak III b 
Piotr Pryć IIIb 
Damian Wolny Ib 

SZCZĘŚLIWY NUMEREK 

Izabela Brzezińska IIa 

Izabela Jankowska IIa 

Katarzyna Skrętowska Ib 

Kamila Żaczkiewicz Ib 

POCZET SZTANDAROWY 
Damian Wolny Ib 
Malwina Piekut IId 

Katarzyna Olszowska  IId 

Marika Leszczyńska IId 

Joanna Dobrowolska IId 

SEKCJA WSPOMAGAJĄCA: 

Justyna Bernacik IIIa 

Mateusz Giszczak IIIc 

Natalia Kaczmarczyk IIIa 

Paulina Kępa IIIa 

 

OPIEKUNOWIE: 

Jolanta Gołka 

Beata Paramuszczak 
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80-lecie szkolnictwa rolniczego                 
w Rawie Mazowieckiej –  

25 października 2010 
 

W dniu 21 października odbyła się uroczystość z okazji 
80-lecia szkolnictwa rolniczego na ziemiach rawskich. 
Pierwsza jej część miała miejsce w Miejskim Domu Kultury               
w Rawie Mazowieckiej. Po przemówieniach i życzeniach 
wszyscy zebrani udali się na drugą część uroczystości, która 
miała miejsce w stołówce ZSP.             

 
 
 
 
                                       

Samorząd Szkolny aktywnie włączył się w organizację tej 
uroczystości. Głównym zadaniem było zebranie fotografii 
przedstawiających historię naszej szkoły i przygotowanie na 
ich podstawie wystawy. Zadbaliśmy też o opiekę nad 
zaproszonymi gośćmi przybywającymi do MDK-u oraz 
organizację stoiska promującego książkę profesora Walczuka. 
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Andrzejki -   
30 października 2010    

 

W dniu 30 października odbyły się Andrzejki. Do ich 
organizacji Samorząd Szkolny wytypował klasę  IA LO, która 
przygotowała stoiska z wróżbami oraz ułożyła harmonogram, 
według którego poszczególne klasy przybywały na wróżby. 
Organizatorzy imprezy zabrali również o oryginalne przebrania.  
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Zorganizowanie wyjazdu dla 
miłośników teatru na sztukę Juliusza 
Machulskiego „NEXT-EX” do Teatru 

Powszechnego w Łodzi –  
5 listopada 2010 

 
 

             Samorząd Uczniowski postanowił zorganizować cykl 
wyjazdów dla miłośników teatru. Pierwszym z nich był wyjazd 
do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę znanego reżysera 
filmowego i autora sztuk scenicznych Juliusza Machulskiego 
,,NEXT-EX". 54. uczniów obejrzało współczesną komedię 
opartą na obyczajowym motywie przedstawienia rodzicom 
nowego narzeczonego córki - jedynaczki. Uczestnikom 
wyjazdu spektakl bardzo się podobał.               
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Zaproszenie teatru objazdowego z 
Wrocławia ze spektaklem „Tango” – 

18  listopada 2010 
 

Drugim spotkaniem jakie zorganizował Samorząd 
Uczniowski dla osób interesujących się teatrem było 
zaproszenie objazdowego teatru z Wrocławia. Wystawiony 
został spektakl ,,Tango”. Wszystkie chętne klasy mogły 
podziwiać sztukę, która została wystawiona na sali 
gimnastycznej.  
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,,Dzień pupila’’ - zbiórka karmy                
dla zwierząt ze schroniska –  

15 - 30 listopada 
 

Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę karmy dla 
fundacji "Ostatnia szansa" - przytuliska dla niechcianych                  
i porzuconych psów koło Rawy Mazowieckiej, która 
rozpoczęła się 15 listopada i trwała do końca miesiąca. 
Zbieraliśmy suchą i mokrą karmę, makarony oraz kaszę.  
Celem akcji była pomoc zwierzętom przetrwać zimę.  
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Pisano o tym również w lokalnej  gazecie 
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Akcja „Góra grosza” –  
22  listopada - 3 grudnia 2010 

 

Od 22 listopada do 3 grudnia trwała zbiórka pieniędzy na 
akcję „Góra grosza, której celem jest zbieranie funduszy na 
pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz 
dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów 
dziecka, pogotowi rodzinnych czy rodzin zastępczych.  Nasza 
szkoła, jak co roku, zdecydowała się przystąpić do akcji. 
Uczniowie należący do Samorządu Szkolnego przeprowadzali 
codzienną zbiórkę do puszek, a następnie segregowali                
i pakowali zebrane pieniądze. Wszyscy chętnie wspierali akcję. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 19 

Bożonarodzeniowa zbiórka ubrań              
i produktów dla potrzebujących  

rodzin –  
grudzień  2010 

 

W grudniu, z okazji zbliżających się Świat Bożego 
Narodzenia, Samorząd Szkolny postanowił pomoc potrzebującym 
rodzinom. Wybrano dwie wielodzietne rodziny z okolic Rawy. 
Przez cały miesiąc zbierane były w szkole produkty spożywcze 
z długim terminem ważności, ubrania, środki higieniczne oraz 
zabawki. Wielu uczniów i pracowników szkoły włączyło się do 
akcji. Paczki udało się dostarczyć dzięki pomocy rodziców. 
Rodziny bardzo ucieszyły się z otrzymanych podarunków. 
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Mikołajki –  
6 grudnia 2010 

 

6 grudnia w naszej szkole odbyły się Mikołajki. 
Zorganizowanie ich przypadło klasie IB LO pod nadzorem 
Samorządu Szkolnego. Mikołaj i jego pomocnicy rozdawali 
cukierki nie tylko uczniom, ale także pracownikom szkoły. 
Aby dostać słodkość klasa musiała wykonać zadanie na 
przykład zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk 
lub rozwiązać zagadkę.  
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Konkurs na stroik świąteczny –  
17 grudnia 2010 

 

W piątek przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się 
konkurs na najładniejszy stroik świąteczny. Nad jego 
przebiegiem czuwała Pani Joanna Patulska oraz Samorząd 
Uczniowski. Uczniowie przygotowywali stroiki z materiałów, 
które ze sobą przynieśli. Dla każdego z uczestników 
przewidziane były nagrody ufundowane przez rawskich 
sponsorów: salon fryzjerski i kosmetyczny oraz Kino MDK i to 
do nich po konkursie  trafiły stroiki. 
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Konkurs kolęd –  
20 grudnia 2010 

 

Po raz kolejny, tuż przed świętami Bożego Narodzenia,  
w naszej szkole odbył się konkurs kolęd, zorganizowany przez 
panią Joannę Patulską oraz Samorząd Uczniowski. 

Uczniowie prezentowali się acapella lub z towarzyszeniem 
akompaniamentu, wykonując kolędy tradycyjne, a także             
z własnym tekstem. Poziom był bardzo wyrównany. Zwycięzcę 
konkursu wyłoniło nauczycielskie jury. Nagrodę – tort 
ufundowany przez cukiernię A. Rochala odebrali uczniowie 
klasy IV technikum. 
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Spotkanie świąteczne z dziećmi                    
z Domu Dziecka oraz ZPS–  

21 grudnia 2010 
 

Jak co roku przed świętami zorganizowaliśmy spotkanie 
dla dzieci z Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej. Samorząd Uczniowski przygotował 
poczęstunek i świąteczne paczki, zajął się również umileniem 
czasu poprzez zorganizowanie zabaw integracyjnych i wspólne 
śpiewanie kolęd. Najbardziej oczekiwanym momentem było 
przybycie Mikołaja, który prezentami obdarował wszystkie 
dzieci. 
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 26 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
– Styczeń 2011 

  

Dnia 5 stycznia 2011 roku w szkole odbyła się zbiórka 
pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wolontariusze wyłonieni spośród członków Samorządu 
Szkolnego kwestowali w klasach, a uczniowie i pracownicy 
szkoły chętnie wspomagali akcję. Udało nam się zebrać  
229,16 zł. 9 stycznia przeprowadziliśmy zbiórkę do puszek na 
ulicach miasta. Uczennicom z naszej placówki udało się zebrać 
rekordową kwotę, aż 1600 zł. 
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Konkurs ,,Mam Haka Na Raka” –  

od stycznia do kwietnia 2011 
 

Na początku roku pięcioro uczniów z Samorządu 
Szkolnego przystąpiło do ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych w całej Polsce ,,Mam Haka na Raka”. 
Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest 
propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do ich 
najbliższego otoczenia. 

W pierwszym etapie „Mam Haka na Raka” członkowie 
zespołu zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat 
profilaktyki i leczenia nowotworów. Na wszystkich 
spotkaniach, których byli organizatorami rozdawali zrobione 
przez siebie ulotki, materiały edukacyjno - informacyjne                        
i  zbierali podpisy na specjalnie przygotowanych formularzach 
na znak poparcia wprowadzenia edukacji z minimum 
onkologicznego do programu szkół średnich.  

Ulotka zrobiona przez uczniów naszej szkoły 
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Zdobytą wiedzę przekazali jak największej liczbie osób 

nie tylko w naszej szkole, ale także poza nią. Przeprowadzili 
happening na terenie całego miasta  „Dzień Hakowicza”, który 
odbył się 4 lutego 2011 roku. Jego celem było poparcie 
zachowań prozdrowotnych oraz zachęcenie społeczności do 
wykonywania badań profilaktycznych w kierunku raka płuc.   
I zorganizowali spotkanie z uczniami naszej szkoły 
prowadzone przez Panią Marię Kosiacką z Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej.  

 

 

Happening ,,Dzień Hakowicza” na terenie miasta i szkoły 
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Swoją zdobytą wiedzą podzielili się również z rodzicami 
na zebraniach. 

 
 

Udało im się dotrzeć, także do Uniwersytetu III Wieku 
oraz uczniów szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1                 
w Rawie Mazowieckiej. 
 



 30 

 
Na koniec musieli wypełnić test on - line podsumowujący 

ich  wiedzę z zakresu minimum onkologicznego. 
Całą dokumentację, jaką stanowił opis przebiegu akcji 

fotografię, ulotka oraz artykuły z gazet z przeprowadzonych 
działań przesłali w formie sprawozdania do Biura 
Organizacyjnego. Spośród 699 zespołów jury wybrało 89, 
które przeszły dalej – w tym zespół z naszej placówki. 

Drugi etap programu rozpoczynał Warsztat Kreatywny, 
na który zapraszane były najbardziej aktywne drużyny.                  
W tegorocznej edycji Warsztat Kreatywny po raz pierwszy 
odbył się on - line. Uczniowie wzięli udział w sesji wykładów 
prowadzonych przez specjalistów z dziedzin marketingu i PR. 
Poznali, także tajniki tworzenia kampanii społecznych,                    
a zdobytą wiedzę wykorzystali do zaprojektowania kampanii 
społecznej zachęcającej do korzystania z badań 
profilaktycznych. Zgłoszone pomysły wezmą udział                        
w konkursie „Znajdź Haka na Raka”. Autorzy najlepszego 
pomysłu na kampanię, a tym samym zwycięzcy całego 

programu, są wyłaniani 
podczas uroczystej Gali 
Finałowej             w Warszawie, 
na którą zostały zaproszone 
wszystkie zespoły, które 
nadesłały projekty kampanii, 
w tym uczniowie naszej 
placówki. Laureaci zdobędą 
cenne nagrody nie tylko dla 
siebie, ale również dla swojej 
szkoły. Ponadto ich pomysł 
zostanie opracowany przez 
agencję reklamową                                    
i zaprezentowany całej Polsce 
w postaci ogólnokrajowej 
kampanii społecznej. 
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O nas pisali, o nas 
mówili 

 

Informacje na temat 
realizowanego przez nas 
programu ukazały się w lokalnej 
gazecie „Głos Rawy Mazowieckiej 
i okolic” oraz radiu Victoria. 

 
 

 
 

Kangur przyznawany raz  
w tygodniu  

przez ,,Głos Rawy Mazowieckiej 
 i okolic” 
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Zbiórka maskotek dla dzieci chorych 
na nowotwór – 

luty 2011 
 

W ramach konkursu ,,Mam Haka Na Raka” Samorząd 
Uczniowski zorganizował w naszej szkole zbiórkę maskotek. 
Nad całą akcją czuwała klasa IID LO wraz z wychowawczynią, 
Panią Urszulą Mazurkiewicz. Członkowie Samorządu 
promowali akcję nie tylko wśród uczniów szkoły ale także 
wśród właścicieli rawskich sklepów, licząc na dobre serca                 
i hojny gest sponsorów. W sumie udało się zgromadzić ponad 
200 pluszaków. Zabawki zostały przekazane do Instytutu 
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na Oddział Dziecięcej 
Chirurgii Onkologicznej. 
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Zorganizowanie wyjazdu dla 
miłośników teatru na sztukę Paula 

Pörtnera ,,Szalone Nożyczki” do 
Teatru Powszechnego w Łodzi –  

7 lutego 2011 
 

W lutym Samorząd Szkolny zorganizował kolejny 
wyjazd dla miłośników teatru. Tym razem zainteresowani 
uczniowie mogli obejrzeć interaktywny spektakl Paula 
Pörtnera pt. "Szalone nożyczki", w którym publiczność jest 
jednocześnie świadkiem w śledztwie i to ona decyduje                     
o przebiegu i zakończeniu.  
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Walentynki – 
14 lutego 2011 

 

Dnia 14 lutego w naszej szkole odbyły się Walentynki. Ich 
organizacja, pod nadzorem Samorządu Szkolnego, przypadła 
klasom IC i ID LO. Z tej okazji uczniowie przygotowali pocztę 
walentynkową. Listy oraz kartki można było wrzucać do 
skrzynki przez cały tydzień. W dniu Walentynek organizatorzy 
imprezy rozdawali zgromadzoną korespondencję. Uczniowie 
udekorowali całą szkołę miłosnymi wierszami oraz rysunkami 
o tej samej tematyce.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

Spotkanie dla klas maturalnych                  
z przedstawicielami uczelni – 

23 lutego 2011 
 

W środę, 23 lutego zostało zorganizowane spotkanie               
z przedstawicielami uczelni wyższych, za które 
odpowiedzialny był Samorząd Szkolny. W konferencji wzięli 
udział uczniowie klas maturalnych. Swoje uczelnie 
zaprezentowali nam przedstawiciele Wyższej Szkoły 
Technologii Informatycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła 
Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Wyższa 
Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wyższa 
Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Spotkanie 
cieszyło się ogromnym powodzeniem, uczniowie chętnie 
zadawali pytania przybyłym studentom i zapoznawali się                     
z ofertami uczelni.  
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Tłusty Czwartek –  
3 marca 2011 

 

W czwartek, 3 marca w naszej szkole odbył się Tłusty 
Czwartek. Aby tradycji stało się zadość członkowie Samorządu 
Szkolnego przygotowali stanowiska, na których można było 
nabyć pączki. Pozyskane w ten sposób środki zostały 
przeznaczone na dopłatę do wiosennej wycieczki 
integracyjnej. Zorganizowana przez nas akcja cieszyła się 
ogromnym powodzeniem. 
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Międzynarodowy Dzień Kobiet –  
8 marca 2011 

 

8 marca w naszej szkole odbył się Dzień Kobiet. Jego 
organizacja, pod nadzorem Samorządu Szkolnego, przypadła 
klasom ITA I ITB. Z tej okazji uczniowie zrobili kwiaty                      
z bibuły, które wręczyli wszystkim kobietom z grona 
pedagogicznego oraz zajęli się wystrojem szkoły. W ramach 
obchodów tego święta został zorganizowany również konkurs 
na najładniejszą i najbardziej lubianą nauczycielkę. Miejsca 
kolejno zajęły: 

I - Pani prof. Anna Segrecka, 
II - Pani prof. Teresa Żelazek, 
III- Pani pr of. Beata Paramuszczak. 
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Pierwszy Dzień Wiosny –  
21 marca 2011 

 

         Z okazji tzw. Pierwszego Dnia Wiosny, aby zachęcić 
uczniów do przyjścia w tym dniu do szkoły, Samorząd 
Uczniowski zorganizował konkurs na najlepsze przebranie 
klasy. Oceniana była pomysłowość, frekwencja uczniów                    
w klasie, ilość osób przebranych, przebranie wychowawcy,                      
a także pomysł na zaprezentowanie się przed społecznością 
szkolną. 

Pierwsze miejsce ex aequo zajęła klasa II D LO i III C LO. 
Uczniowie z klasy II przebrani byli za członków plemienia 
"Szakalaka" zaś klasa III przebrała się za Smerfy. 
Nagrodą było klasowe wyjście na pizzę oraz dzień bez pytania.  

 

 
 

 

 

Artykuł ukazał się również w gazecie. 
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Wyjazd integracyjny dla Samorządu 
Uczniowskiego –   

22 marca 2011 
 

Opiekunowie Samorządu szkolnego w podziękowaniu za 
ciężka pracę członków Samorządu zorganizowali wyjazd 
integracyjny do Łodzi. Uczniowie pojechali na wycieczkę 
dzięki funduszom, które udało im się zarobić podczas 
sprzedaży używanych podręczników i pączków. 

Uczestnicy wyjazdu spędzili wspólny czas w kręgielni,              
a także obejrzeli film pt."Sala samobójców" w reżyserii                     
J. Komasy.  
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Targi Edukacyjne dla  
Gimnazjalistów –  

31 marca 2011 
 
 

       31 marca 2011 roku, w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej odbyły się IX 
Targi Edukacyjne dla Gimnazjalistów. 
Członkowie Samorządu Szkolnego 
byli odpowiedzialni za przygotowanie 
stoiska promującego naszą placówkę 
a także za rozdawanie ulotek oraz 

odpowiadanie na pytania zainteresowanych gimnazjalistów.  
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Wielkanocna zbiórka odzieży                       
i produktów dla rodzin 

potrzebujących– 
kwiecień 2011 

 

Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych Samorząd 
Szkolny postanowił zorganizować zbiórkę dla potrzebujących 
rodzin. Przez cały kwiecień zbierane były w szkole produkty 
spożywcze z długim terminem ważności, ubrania, środki 
higieniczne oraz zabawki. Wielu uczniów i pracowników 
szkoły włączyło się do akcji. Paczki udało się dostarczyć dzięki 
pomocy rodziców.  

 

 

 



 43 

Konkurs Tańca –  
15 kwietnia 2011 

 

W piątek, 15 kwietnia, odbył się Konkurs Tańca, którego 
celem było zaprezentowanie umiejętności tanecznych oraz 
wyłonienie najlepszych tancerzy szkolnych. Uczniowie mogli 
się zgłaszać pojedynczo lub w grupach i zaprezentować układ 
taneczny w dowolnej technice. Występy oceniało jury                       
w składzie: pani wicedyrektor Urszula Mazurkiewicz, pan 
profesor Krzysztof Dziąg i pan profesor Andrzej Babis.  

Po naradach jury pierwsze miejsce przyznano duetowi 
hip - hopowemu, natomiast drugie miejsce ex aequo zajęły 
zespoły taneczne z klasy IIIA LO i IV TB. 

Wszystkim uczestnikom konkursu zostały przyznane 
nagrody – bilety do kina na wybrany seans. 

 

 

 

 

 
I miejsce chłopców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II miejsce ex aequo 

dziewczyny z klasy III i IV 
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Pożegnanie absolwentów ZSP               
– 29 kwietnia 2011 

 

W piątek, 29 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie 
absolwentów naszej szkoły. Uczniowie z rąk dyrektora, 
Andrzeja Romańczuka otrzymali świadectwa ukończenia 
szkoły, nagrody i dyplomy.  

Pożegnanie absolwentów uświetniło pożegnalne 
przemówienie przewodniczącej szkoły, Malwiny Piekut, część 
artystyczna w wykonaniu koleżanek i kolegów z klas drugich 
oraz występ nauczycieli. Nad całością przygotowań czuwał 
Samorząd Szkolny, który był odpowiedzialny za 
przygotowanie scenariusza uroczystości, dekorację sali oraz 
zakup pożegnalnych upominków – pamiątkowych długopisów 
z życzeniami powodzenia na maturze.  

Na zakończenie zabrali głos absolwenci, kierując słowa 
podziękowania w stronę dyrekcji i nauczycieli. Bukietami 
kwiatów wyrazili swoją wdzięczność za trud, jaki włożyli w ich 
nauczanie i wychowanie.  
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Urodziny Naszego Patrona  
– konkurs na portret  

Władysława Stanisława Reymonta –  
maj 2011 

 

Z okazji urodzin patrona naszej szkoły Samorząd 

Uczniowski zorganizował konkurs na portret Władysława 

Stanisława Reymonta. Prace można było wykonywać                        

w dowolnej technice i na dowolnym formacie.  
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Promocja szkolnych talentów – 
od lutego 

 

Samorząd Szkolny postanowił promować szkolne talenty. 
Od lutego  wystawiane były prace zdolnych uczniów naszej 
szkoły, a każdą ekspozycję można było podziwiać przez ponad 
miesiąc. Do tej pory mogliśmy obejrzeć: 

 rysunki Agnieszki Melon, uczennicy klasy IIA LO, 

 prace Klaudii Stępniewskiej, uczennicy klasy IB LO, 
wykonane w dwóch programach graficznych                      
i przedstawiające twory wyobraźni autorki,  

 wiersze Mateusza Giszczaka, ucznia klasy IIIC LO.  
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Zbiórka nakrętek na 
rzecz Hospicjum– 

od grudnia 
 

Samorząd Szkolny postanowił 
włączyć sie w akcję na rzecz 

Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 
polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek. Patronat 
nad zbiórką na terenie naszej szkoły objęła klasa IID LO.  

 Celem rozpoczętej przez nas w grudniu zbiórki jest 
spełnienie marzeń podopiecznych hospicjum. Zebrane przez 
nas plastikowe nakrętki od napojów, soków, kartonów po 
mlekach itp., są skupowane przez firmę recyklingową,              
a za otrzymane pieniądze hospicjum przygotowuje upominki       
i organizuje wycieczki dla swoich podopiecznych.  
Zbiórka potrwa do końca roku szkolnego.  
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Zbiórka używanych telefonów – 
od listopada 

 
Samorząd szkolny przystąpił do Akcji Ekoszkoły. Jej 

celem jest zebranie jak największej ilości niepotrzebnych 
telefonów komórkowych. Sprawne urządzenia zostaną 
ponownie wykorzystane w najbiedniejszych krajach świata, 
pozostałe zostaną zrecyklingowane. W ten sposób chcieliśmy 
poszerzyć świadomość ekologiczną uczniów naszej szkoły. 
          Po przesłaniu telefonów każdy uczeń dostanie 
upominek, a szkoła – atrakcyjne nagrody. Akcja trwała od 
listopada, a jej koniec przewidywany jest na czerwiec. Nad 
przebiegiem akcji czuwa klasa IID LO. 
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W miarę potrzeb Samorząd Szkolny włącza się w pomoc 

przy realizacji zadań: 

 Szkolnego Programu Wychowawczego; 

 Szkolnego Programu Profilaktyki; 

 Programu Promocji Zdrowia; 

a także akcje organizowane przez samorząd lokalny                        

i placówki kulturalno-oświatowe działające na terenie 

miasta. 

 

Poszczególne sekcje włączają, się także w różne 

działania na terenie szkoły: 

 sekcja techniczna jest odpowiedzialna za nagłośnienie 

uroczystości  szkolnych,  

 sekcja porządkowa przygotowuje i porządkuje sale po 

uroczystościach, 

 sekcja dekoracyjna przygotowuje dekoracje, wystawy, 

jej członkowie biorą także udział w konkursach 

plastycznych, 

 sekcji organizacyjna odpowiada za przebieg                             

i organizację imprez, 

 osoby z sekcji "szczęśliwy numerek" odpowiadają za 

prawidłowy przebieg codziennego losowania. 

O przedsięwzięciach Samorządu Szkolnego można 

przeczytać na stronie internetowej szkoły 

http://www.zspreymont.edu.pl/ a także w gazetce szkolnej. 

 


