Samorząd Uczniowski
rok szkolny 2014\2015

Inauguracja roku szkolnego
1.IX.2014r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2014\2015.
Przedstawiciele Samorządu gorąco powitali
Grono Pedagogiczne, nowych uczniów szkoły
oraz pozostałych kolegów i koleżanki.
Z pewnością każdy z nas po wakacyjnej przerwie
nabrał sił i ochoty do nauki i pracy.

Dzień Edukacji Narodowej
10.X.2014 r. odbyła się Akademia z okazji
Święta Edukacji Narodowej.
Aby podziękować i wywołać uśmiechy na twarzach
naszych Nauczycieli i Pracowników oświaty
uczniowie z poszczególnych klas przygotowali
skecz, wiersze, piosenki, a także krótki film,
w którym wystąpili Nauczyciele i Uczniowie.

Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu
okazaliśmy im swoją wdzięczność…

Święto Odzyskania Niepodległości oraz
Święto Patrona
7.XI.2014 r. odbyła się akademia z okazji
święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
połączona ze świętem Patrona szkoły.
Uczniowie przygotowali uroczystą i prowadzoną
w podniosłym tonie akademię, która wprowadziła
każdego w chwilę zadumy i zmusiła do refleksji.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
19.XI.2014r. odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. W skład Samorządu
Uczniowskiego wchodzą:
Aleksandra Kłoskowska- przewodnicząca kl. I LO
Mateusz Tański- zastępca kl. I W
Lidia Bednarczyk kl. II Ti
Piotr Murach kl. III Toś
Opiekunowie: p. M. Świtaj, p. A. Jachimczyk

Dyskoteka Andrzejkowa oraz przekazanie
Samorządu Uczniowskiego
27.XI.2014 r. odbyła się dyskoteka andrzejkowa,
której towarzyszyło uroczyste przekazanie
Samorządu Uczniowskiego…
Po oficjalnym przekazaniu Samorządu
Uczniowskiego nastąpiła wspólna zabawa
w atmosferze wieczoru andrzejkowego
Po tym, wszyscy rozpoczęliśmy wspólną zabawę…
Myślę, że każdy z uczestników zapamięta ten
wieczór jako miły i wesoły.

Mikołajki

Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w
Halowej Piłce Nożnej:
9.XII.2014r. i 16.XII.2014r. odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w Halowej
Piłce Nożnej.

Jasełka Bożonarodzeniowe
18.XII.2014 r. odbyły się jasełka
Bożonarodzeniowe.
Uczniowie przygotowali Jasełka, którym
towarzyszył śpiew szkolnego chórku.
Po przedstawieniu wszyscy mogliśmy podzielić się
opłatkiem i złożyć sobie szczere życzenia. Ten dzień

wprowadził każdego z nas w radosny i świąteczny
nastrój.

Konferencja o żołnierzach wyklętych
W marcu 2015 roku odbyła się konferencja na
temat żołnierzy wyklętych. To spotkanie
przybliżyło nam historię Polski ale także jej
bohaterów. Uczniowie mogli nie tylko biernie ale
również czynnie uczestniczyć w spotkaniu przez
zadawanie pytań.

Zakończenie klas maturalnych

24.IV.2015r. odbyło się uroczyste zakończenie
roku klas maturalnych zgonie z Ceremoniałem
Szkoły.

Profilaktyka uzależnień
01.VI.2015r. w naszej szkole miały miejsce
zajęcia edukacyjne w ramach akcji „Dbam o
oddech”. Zostały nam przedstawione skutki
zażywania substancji psychoaktywnych oraz
sposoby leczenia nałogów.
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

