Działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Zaprzysiężenie nowego Samorządu.
Przydział funkcji i zadań do realizacji w całym roku szkolnym.
Obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki 2020.
XX Dzień Papieski – uczczenie pamięci o Wielkim Polaku, Świętym Janie Pawle II.
Obchody Święta Edukacji – podziękowania i życzenia dla Dyrekcji, Grona
Pedagogicznego oraz Pracowników administracji i obsługi.
7. Święto Niepodległości – upamiętnienie działaczy niepodległościowych i
uświadomienie ogromnego znaczenia wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę
niepodległości.
8. Święto Patrona Szkoły – upamiętnienie wybitnego kompozytora i działacza
niepodległościowego, Ignacego Jana Paderewskiego.
9. Listopad miesiącem szczególnej pamięci o tych, którzy odeszli - wspomnienie
zmarłych w tym roku przedstawicieli świata kultury, nauki, sportu.
10. Ogólnoszkolny projekt Trąbki Świątecznej Poczty – współpraca Samorządu z
wychowawcami i nauczycielami języka polskiego, z okazji świąt Bożego Narodzenia,
za pośrednictwem platformy G Suite, przesłanie przez każdą klasę do wyznaczonego
zespołu klasowego listów z życzeniami.
11. Rok 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – propagowanie treści związanych
z życiem i twórczością poety pokolenia Kolumbów, uczestnika powstania
warszawskiego.
12. Szkolne walentynki – poczta walentynkowa, czyli wzajemne przekazanie sobie przez
uczniów wyrazów sympatii i serdeczności; prezentacja własnej twórczości literackiej,
czyli nasze opowiadania i wiersze o miłości; komponowanie muzyki do wybranych
tekstów.
13. Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” – upamiętnienie polskiego
powojennego podziemia antykomunistycznego.
14. Szkolny Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich dam.
15. Pierwszy dzień wiosny – kolorowa i radosna szkoła, czyli wiosna w naszych
opowiadaniach i wierszach, na plakatach i w znanych utworach muzycznych; konkurs
plastyczny – ilustracja inspirowana znanymi kompozycjami muzycznymi związanymi
z wiosną oraz konkurs wokalny dotyczący tematyki wiosennej.
16. Święta Wielkanocne – propagowanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami
Zmartwychwstania Pańskiego, czyli nasze wiersze i opowiadania zawierające refleksje
dotyczące Wielkiej Nocy.
17. Obchody Dnia Ziemi – szkolny konkurs na plakat ukazujący piękno świata i
propagujący ochronę środowiska naturalnego.
18. Światowy Dzień Książki – zachęcenie do czytania książek o różnorodnej tematyce,
czyli piszemy recenzje naszych ulubionych lektur; konkurs pięknego czytania.
19. Święto Flagi – podkreślenie znaczenia symboli i barw narodowych.
20. Święto Konstytucji – uczczenie 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
21. Dzień Matki - prezentacja własnej twórczości literackiej, czyli wiersze dla naszych
mam.
22. Dzień Dziecka – portret dziecka w literaturze, malarstwie i muzyce, czyli prezentacja
przykładów ujęcia tematu w różnych dziedzinach sztuki.

