
Koledzy i Koleżanki…witajcie w nowym roku szkolnym 2018/2019. 
Przed nami kolejna edycja całorocznego konkursu KLASA ROKU! 

 
 
Oto pierwsze zadania, za które możecie otrzymać punkty w konkursie KLASA ROKU 2018/2019: 
 

 

1. Zaprezentujcie w swojej sali kącik klasowy, a w nim skład Samorządu Klasowego. 
Liczy się pomysł i staranne wykonanie! Opiekunami tego kącika ma być samorząd 
klasowy. Przewodniczący i jego zastępcy mają dbać o ten kącik przyczepiając tam 
aktualne ulotki Zarządu Samorządu Uczniowskiego, w ten sposób każdy uczeń 
Waszej klasy będzie miał dostęp do poszczególnych zadań ustalanych w ramach 
konkursu KLASA ROKU.                                                                                                                                
Termin: 5 listopada 2018r.                                                                   
 

2. W związku z tym, że 26 października organizowany jest festyn z okazji obchodów         

100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości mamy dla Was zadanie.                 
Jaką informacje chcielibyście przekazać przyszłym pokoleniom?   Prosimy                         
o przygotowanie na kartce maksimum A4 klasowego wpisu do KAPSUŁY CZASU.             
Przewodniczącego klasy prosimy o przekazanie wykonanego zadania do sali 127.                                            
Termin: 19 października 2018r. 
 

3. Podczas festynu będą organizowane zawody sportowe, w związku z tym prosimy Was          
o wytypowanie ucznia i rodzica z Waszej klasy, którzy będą reprezentować Wasza klasę       
w tych rozgrywkach. Tutaj mamy prośbę do wychowawców klas Prosimy o wsparcie 
w tej sprawie i przekazanie opiekunom Samorządu Uczniowskiego imion i nazwisk 
Waszych przedstawicieli.                                                                                               
Termin: 19 października 2018r.  

 
 

4. Podczas festynu mile widziany będzie sportowy strój biało-czerwony 
 

5. Przed Wami WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZĄDU SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO oraz wybory na RZECZNIKA PRAW UCZNIA.                                                                                                       
Lokal wyborczy będzie się znajdował w sali nr 9. Głosować będziecie mogli na 
przerwach, a także przed i po swoich lekcjach.                                                          
WAŻNE!! Głosować można po okazaniu legitymacji szkolnej.                                                                                       
Termin wyborów: 15 października 
 

 
Wasze spostrzeżenia i uwagi są dla nas ważne…możecie do nas pisać na adres 

zarzsamsp47@gmail.com lub przekazywać je do nas bezpośrednio. 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego pełni dyżur w każdy piątek w godzinach 14.40- 16.00, w sali nr16. 

Trzymamy za Was kciuki…dajcie z siebie wszystko 
 
 

 
 

Pozdrawiamy 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

         wraz z opiekunami: p. Anitą Wyderką i p. Magdaleną Gamzą 
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