
Samorząd Uczniowski 

Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym

rok szkolny 2009/2010 

Samorząd Szkoły Podstawowej

Anna Silwon -przewodnicząca

Marcin Korzeniecki -z-ca przewodniczącej

Członkowie:

Monika Więsław

Aleksandra Jaroszuk

Gabriel Ignatiuk

Opiekun: pani Iwona Szczerbińska

Samorząd Gimnazjum

Agata Antoniuk -przewodnicząca

Angelika Korolczuk -z-ca przewodniczącej

Członkowie:

Joanna Sylwia Ostrowska

Damian Kondraciuk

Jakub Korzeniecki

Opiekun: pani Katarzyna Chrościcka



Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2009/2010



Samorząd Uczniowski włączył się

w obchody Dnia Edukacji 

Narodowej. Przygotował piękne 

laurki z życzeniami, które 

wręczyli przedstawiciele  SU 

dyrekcji, wszystkim nauczycielom 

pracującym w naszej szkole, 

nauczycielom emerytom

i pracownikom szkoły.



13 listopada 2009r przedstawiciele SU szkoły
podstawowej uczestniczyli w uroczystości
ślubowania klas pierwszych. W imieniu wszystkich
uczniów złożyli pierwszoklasistom życzenia bardzo
dobrych wyników w nauce oraz mile spędzonego czasu
w szkolnej ławce. Do życzeo dołączono drobne upominki

ufundowane przez Samorząd.



Współorganizował obchody Wigilii

w szkole. Przedstawiciele SU wykonali

okolicznościowe laurki i złożyli

świąteczne życzenia wszystkim

zebranym na uroczystości.



Z okazji Dnia Kobiet przedstawiciele SU wręczyli

wszystkim pracującym w szkole paniom własnoręcznie

wykonane piękne laurki i częstowali cukierkami.



Z okazji Walentynek zorganizowana 

została  POCZTA  

WALENTYNKOWA



30 listopada SU 

zorganizował

CUKIERKOWĄ  LOTERIĘ 

ANDRZEJKOWĄ. 

Loteria cieszyła się 

powodzeniem. 

Każdy mógł odnaleźć  

specjalnie

przygotowaną  na tę okazję 

wróżbę andrzejkową.



25 listopada 2009r. z okazji Światowego Dnia

Pluszowego Misia uczniowie i nauczyciele

naszej szkoły przynieśli swoje ulubione

pluszaki.



Dyskoteki

Dobra  ochrona …
… właściwa opieka …

…profesjonalni  prowadzący…

…to gwarancja wspaniałej

zabawy dla młodszych

i starszych.



Członkowie SU 

prowadzili tablicę 

informacyjną,

na której umieszczali 

wszystkie aktualne 

wydarzenia. 

Kontynuowali akcję 

losowania 

„Szczęśliwego 

Numerka” 



• włączył się  do akcji 

„Góra grosza”

• wsparł finansowo akcję na rzecz 

powodzian zorganizowaną przez 

szkolne koło Caritas

• uczestniczył w akcji 

„Pomóż Polakom na Litwie” 

rozwieszając plakaty 

informacyjne i zbierając 

przyniesione przez uczniów dary

• Prowadził sprzedaż pocztówek 

i ozdób świątecznych, wspierając 

szkolne TPD

Ponadto SU:



Wybory do SU
31 maja 2010r. odbyły się wybory  nowego

zarządu i opiekuna.

W roku szkolnym 2010/2011 w SU gimnazjum 

uczniów będą reprezentowali:

Karol Sobolewski  (przewodniczący)

Aleksandra Podoba  (zastępca przewodniczącego)

Michał Mańkowski (skarbnik)

Marcin Korzeniecki  (członek zarządu)

Agnieszka Białowąs  (członek zarządu)

Krzysztof Domaszuk (członek zarządu)

Opiekunem SU w gimnazjum na rok szkolny 

2010/2011 została  pani Aneta Białous.



Wybory do SU

31 maja 2010rodbyły się wybory  nowego 

zarządu i opiekuna. 

W przyszłym roku szkolnym w SU szkoły 

podstawowej uczniów będą 

reprezentowali: 

Jakub Półtarzycki (przewodniczący)

Julia Woźniuk (zastępca przewodniczącego)

Kamil Chrościcki (skarbnik)

Edyta Domaszuk (członek zarządu)

Dominika Zubrzycka (członek zarządu)

Gabriel Ignaciuk (członek zarządu)

Opiekunem SU w szkole podstawowej 

na rok szkolny 2010/2011 został 

pan Krzysztof Grzegorczyk


