
W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski planuje następujące działania: 

 

- wrzesień  

• zorganizowanie koncertu dla uczniów klas pierwszych, rozpoczynających naukę w    

naszej szkole; 

• zorganizowanie we współpracy z Panią Jolantą Šimon Europejskiego Dnia Języków  

w naszej szkole (konkursy, przebranie klas) oraz włączono się do miejskich  

obchodów w Galerii Veneda; 

• przygotowanie i przeprowadzenie otrzęsin dla uczniów klas I oraz dyskoteki  

szkolnej; 

-październik 

• przygotowanie uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej; 

• udział w kampanii społecznej ,, Pola Nadziei” organizowanej przez fundację ,, Pomóż  

Im,,, która prowadzi hospicjum na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi; 

-grudzień 

• organizacja szkolnych Mikołajek, w tym konkursów, przebrania klas; 

-styczeń 

• organizacja kampanii wyborczej kandydatów na przewodniczącego/ą SU; 

• przeprowadzenie wyborów przewodniczącego/ -j  SU - 

• organizacja Dni Kultury Uczniowskiej: występy klas pierwszych, kabareton,  

konkursy na przebranie, mecz nauczyciele kontra uczniowie - siatkówka; 

• przygotowanie filmiku z podziękowaniem dla Agnieszki Żyjewskiej - odchodzącej  

przewodniczącej SU; 

• zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci pracowników II LO; 

- luty 

• organizacja szkolnych Walentynek, z tradycyjną pocztą walentynkową oraz  

nowatorskim konkursem na Parę Roku; 

- marzec 

• udział w III  Miejskiej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych; 

• 8 III przeprowadzenieszkolnego Dnia Kobiet (tzw. Dnia Sukienki) oraz 

zorganizowanie z tej okazji Kabaretonu  

• 21 III – przeprowadzenie akcji Wiosna przyszła na chilloucie, wraz z 

zorganizowaniem kawiarenki charytatywnej; 

- kwiecień  

• zorganizowanie Dnia otwartego II LO, (przygotowanie plakatu promującego szkołę, 

ulotek, spotu reklamowego, występu artystycznego, wystroju sal, konkursów itp. a 

także organizacja meczu nauczyciele vs uczniowie w siatkówkę): 

• przeprowadzenie dwóch etapów nominacji do nagrody ,,Marysieńki"; 

• przygotowanie obchodów Święta szkoły oraz ,,Marysieńki"; 

• organizacja zakończenie Roku Szkolnego klas III; 

 

cały rok szkolny:  - prowadzenie radiowęzła szkolnego; 

      - współprowadzenie strony internetowej szkoły; 

      - zbiórka zakrętek na rzecz Hospicjum p.w. Św. Ducha w Łomży; 

      - współpracę ze Szkolnym Kołem Wolontariatu oraz Szkolną Grupą  

       Teatralno – Kabaretową, Szkolnym Kołem PCK (organizowanie akcji 

       krwiodawstwa ,,Podziel się życiem". 

 

opiekun  Samorządu Uczniowskiego Izabela Czajkowska 


