
SEJMIK UCZNIOWSKI ZS EKOLA 

 

Sprawozdanie z działalności 

10.2015 r. – 01.2016 r. 
 
- wybory Marszałków SU ZS EKOLA (10.2015),  
http://www.ekola.edu.pl/gimnazjum/galeria/sejmik-uczniowski-wybory-marszalka-10-2015 
- debaty wyborcze (10.2015), http://www.ekola.edu.pl/gimnazjum/galeria/sejmik-uczniowski-
debaty-wyborcze-10-2015 
- reaktywacja gazetki ściennej SU (10.2015, początkowo tablica przy sali nr 21, od 12.2015 
przy sali nr 16), 
- kontynuacja profilu SU na Instagramie (10.2015), http://instagram.com/su.prezydium 
- kontynuacja Szczęśliwego Numerka oraz elektronicznego losowania SN przez dziennik 
elektroniczny (10.2015), 
- kontynuacja pracy szkolnego Radiowęzła, rozpisanie konkursu na drużyny grające, 
stworzenie grafiku grających drużyn, gdzie: poniedziałek – pop, rock, alternatywa; wtorek – 
muzyka elektroniczna, filmowa, klasyczna; środa – blues, jazz, soul (co drugi tydzień: pop, 
rock, alternatywa); czwartek – poezja śpiewana; piątek – muzyka nauczycieli (10.2015), 
- przyjęcie sprawozdania z działalności SU za rok poprzedni (10.2015), 
- prawybory parlamentarne (10.2015), 
http://www.ekola.edu.pl/gimnazjum/galeria/prawybory-parlamentarne-10-2015 
- udział w akcji Szkoła demokracji (2015/16), 
http://www.ekola.edu.pl/gimnazjum/projekty/szkola-demokracji 
- ankieta dot. działalności SU (10.2015, diagnozowani uczniowie i nauczyciele) i wyniki 
ankiety, 
- godziny wychowawcze poświecone omówieniu ankiety (11.2015), 
- spotkanie w auli temu poświęcone (11.2015), 
- organizacja szkolnego Halloween (10.2015), tam: Konkurs na najciekawszą dynię i Konkurs 
na strój, http://www.ekola.edu.pl/gimnazjum/galeria/halloween-2015 
- kiermasze ciast (10.2015 – 12.2015), 
- Dzień Życzliwości (11.2015), 
- spotkanie z Władysławem Frasyniukiem (12.2015), 
http://www.ekola.edu.pl/gimnazjum/galeria/debata-mowa-nienawisci 
- debata poświęcona Mowie Nienawiści (12.2015), 
http://www.ekola.edu.pl/gimnazjum/galeria/debata-oksfordzka 
- turnieje tenisa stołowego (12.2015, 01.2016), 
- powołanie zespołu Szkolnej Kroniki Filmowej (01.2016), 
- kiermasz i loteria na rzecz WOŚP (01.2016), 
- nakręcenie krótkich filmów dot. zachowania na szkolnej stołówce (01.2016), 
- powstanie strony internetowej SU (01.2016), http://www.suekola.blogspot.com/ 
- ankieta podsumowująca działania SU w I semetrze  (01.2016), 
- adresy mailowe członków Prezydium SU (01.2016), 
- spotkania Prezydium SU (12.11.2015, 3.12.2015, 16.12.2015), 
- spotkania Prezydium SU z Panią Dyrektor Joanna Lejzą (19.11.2015, 26.11.2015), 
- opracowanie planu pracy na II semestr wraz z kosztorysem. 
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