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 Samorząd szkolny dąży do rozwijania  w 
nas takich cech jak: samodzielność , obo-
wiązkowość, współpraca z innymi, do plano-
wania i osiągania zamierzonych celów. 

 Do obowiązków samorządu szkolnego 
należy m.in.. Czynny udział w uroczysto-
ściach szkolnych, reprezentowaniu szkoły w 
sposób godny oraz dbaniu o jej dobre imię, 
estetykę i jej wygląd, do obrony prawa 
ucznia, organizowaniu czasu wolnego przed 
i poza zajęciami szkolnymi np. koncertów, 
dyskotek, reprezentowaniu uczniów przed 
dyrekcją szkolną i Radą Pedagogiczną. 
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 Opiekunem obecnego samorządu jest Pani 
Agnieszka Konieczna. Nauczyciel matematyki 
oraz absolwentka Politechniki Poznańskiej. W 
naszej szkole uczy matematyki już od dwóch 
lat. Zawsze lubiła rozwiązywać zadania, pro-
blemy, łamigłówki i zagadki. I te elementy 
spowodowały że została nauczycielem tego 
przedmiotu. Pani Agnieszka jest pierwszy raz 
w karierze naszej szkoły opiekunem samorzą-
du i podoba jej się to stanowisko, w które 
wkłada pełno energii i poświęcenia. Służy 
swoją pomocą i okresie roku szkolnego nadzo-
ruje prace uczniów. 

Przewodniczący: Michał Pietrzak kl. II a TL 
Zastępca: Sandra Krawczyń kl. II a LO 
Skarbnik: Marta Szkapka kl. II a LO 
Sekretarz: Dorota Adamska kl. I a TL 
Pozostali członkowie: Anna Jarczyńska kl. I a LO, 
Jakub Kielan kl. I a LO, Beata Paluszewska kl. I a 
ZSZ, Radosław Łuszczak kl. II a LO, Marcin 
Kubzdyl kl. III b LP, Hubert Jabs kl. III a LO 
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Samorząd szkolny przede wszystkim bę-
dzie dążył do polepszenia stanu szkoły 
oraz umilenia nam czasu spędzanego w tej 
szkole. Głównymi planami jakie mają na 
przyszłość to uczczenie Dnia Kobiet. Kon-
stytucji 3 Maja oraz godne pożegnanie klas 
III w śród których wielu ma kolegów i ko-
leżanki. 
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Samorząd szkolny pracujący w 
naszej szkole do tej pory zrobił 
bardzo wiele i czynnie brał 

udział w jej polepszeniu. M.in. to samorząd 
szkolny w zeszły roku zgłosił do dyrekcji za-
wiadomienie o stanie toalet w szkole i dzięki 
ich apelowi toalety zostały wyremontowane. 
To oni prowadzą wszelkiego rodzaju uroczy-
stości szkolne pod nadzorem opiekunów np. 
Dzień Nauczyciela i Edukacji Narodowej. 
Do tej pory organizowali wszelkiego rodzaju 
zbiórki pieniędzy np. „zbiórka grosza”, pocz-
tę walentynkową, wróżby z okazji Andrze-
jek, a ostatnio zorganizowali akcję antyniko-
tynową próbując zwalczyć panujący od wielu 
lat problem z paleniem w naszej szkole i wie-
le, wiele innych.  
Jakiekolwiek przedstawienia i pomysły są 
przedstawiane dyrekcji i zatwierdzane przez 
opiekuna samorządu. 
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 W wyborach do Samorządu Uczniow-
skiego kandyduja uczniowie Zespołu Szkół 
pełni pomysłów, zorganizowani, odpowie-
dzialni, z zapałem do pracy i realizacji za-
mierzonych planów. 
 Kandydatami do Samorządu szkolnego 
mogą być wszyscy uczniowie z wyjątkiem 
uczniów klas trzecich. 
 Po rozpoczęciu roku szkolnego wycho-
wawcy klas nadzoruja wybory trójek klaso-
wych i delegata klasy do Rady Uczniow-
skiej.  
 Wybory odbywają się do końca ostatnie-
go tygodnia września w sposób równy i taj-
ny. 
 Opiekun samorządu lub osoba wyznaczo-
na przez dyrektora oraz wychowawcy klas 
nadzorują wybory delegatów klasowych do 
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 Środki na realiza-
cje planów samorząd 
szkolny pobiera z Funduszu Rady Rodziców, 
różnorodnych organizacji, instytucji i stowa-
rzyszeń oraz z własnych zbiórek pieniędzy i 
różnego rodzaju przedsięwzięć np. bilety na 

 Samorząd szkolny jest organizacją powoła-
ną przez uczniów, dla uczniów i złożona z 
uczniów reprezentująca cała społeczność 
uczniowską i każdego indywidualnie. 


