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Sprawozdanie z działalności  

Samorządu Uczniowskiego  

IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni  

w roku szkolnym 2013/2014. 

 

WRZESIEŃ: 

- organizacja Dnia Integracji Klas Pierwszych, 

- wstępne spotkanie z przedstawicielami klas i omówienie planów SU na okres I semestru 
szkolnego, 

- rozpoczęcie działalności "Szczęśliwego Numerka". 

PAŹDZIERNIK: 

- organizacja Dnia Nauczyciela, 

- organizacja dnia walki z rakiem, 

- zebranie zarządu SU z trójkami klas. 

LISTOPAD: 

- udział w  gdyoskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, 

- organizacja dnia rzucania palenia, 

- organizacja dnia piernika i pluszowego misia, 

- udział w kampanii „Biała wstążka”. 
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GRUDZIEŃ: 

- organizacja konkursów mikołajkowych, 

- organizacja międzynarodowego dnia praw człowieka, 

- zebranie zarządu SU. 

STYCZEŃ: 

- zebranie zarządu SU, 

- zebranie zarządu SU z trójkami klas. 

LUTY: 

- organizacja walentynek- poczta walentynkowa, 

- organizacja światowego dnia kota- internetowy konkurs fotograficzny na najładniejszego 
kota, 

- organizacja Tłustego Czwartku, 

- zebranie zarządu SU. 

MARZEC: 

- organizacja debaty kandydatów  do zarządu SU na rok szkolny 2014/2015, 

- organizacja międzynarodowego dnia kobiet i pokoju na świecie, 

- zebranie zarządu SU z trójkami klas. 

KWIECIEŃ: 

- udział w głosowaniu na szkołę związku z projektem Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, 

- organizacja wyborów do Zarządu SU na rok szkolny 2014/2015, 

- uroczyste przekazanie funkcji nowemu przewodniczącemu SU Adamowi Labuhn, podczas 
apelu z okazji zakooczenia roku szkolnego klas maturalnych, 
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- współudział w organizacji Dnia Otwartego szkoły, 

- promowanie konkursu na nazwę i logo szkolnego zespołu cheerleaderek, 

- pomoc w organizacji światowego dnia książki. 

MAJ: 

- zebranie zarządu SU, 

- 12 maja Zarząd SU na czele z przewodniczącym SU Adamem Labuhn, złożył w imieniu całej 
społeczności szkolnej wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Gdyni, z okazji 79 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego,  

- włączenie się w przeprowadzenie konkursu informatycznego "Mój Cyfrowy Świat". 

CZERWIEC: 

- zebranie zarządu SU, 

- zorganizowanie akcji "Ludzie Wolności 25- lecia" z okazji 25 rocznicy przeprowadzenia 
pierwszych wolnych wyborów, 

- udział w przeprowadzaniu konkursu informatycznego "Mój Cyfrowy Świat", 

- pomoc w organizacji szkolnego dnia sportu, 

 

 

 

Opiekun SU        Przewodniczący SU 

       Arkadiusz Ordyniec           Adam Labuhn 

 


