
„Szkoła uczy i wychowuje młodego obywatela” – w duchu takiej misji po 
raz kolejny uczniowie poznali smak demokracji – WYBORY DO WŁADZ 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZAKOŃCZONE!

OTO NOWY ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Przewodniczący  - Bartek Przybyłowski
Zastępca -  Zuzia Łochina
Skarbnik -  Natalka Gromadzka

Sekcja kulturalno – naukowa:     
  Przewodnicząca: Natalka Gromadzka
  Członkowie: Marcysia Miszczuk, Emilka Werbińska, Patrycja 
                        Małachwiejczuk, Ola Dmitrowicz,  Weronika Melaniuk,
                        Weronika Konkol, Paulina Chalinowska.
Sekcja dekoracyjna: 
  Przewodnicząca: Zuzia Łochina
  Członkowie: Sylwia Domańska, Natalka Kalich, Natalka Wawryniuk, Eryka 
                        Kalich, Marysia Sobkiewicz, Ilona Łukaszuk, Karolina Szyc,
                        Patrycja Piotrowicz, Natalka Treska, Dominika Bagłaj.
   Sekcja porządkowa:  
  Przewodniczący: Kacper Hodun
  Członkowie: Piotrek Gromadzki, Marcin Piotrowicz, Mikołaj Dylik, Krystian  
                        Melaniuk, Maciek Czemierowski, Mateusz Walczuk, Kacper 
                        Weresa, Hubert Weresa, Hubert Struk.
Obsługa sprzętu nagłaśniającego: Kacper Hodun, Kuba Urbaniuk.

PRZEBIEG WYBORÓW

Podczas  kampanii  wyborczej  nastąpiło  ogromne  ożywienie  życia 
szkolnego.  W czasie  przerw,  po  lekcjach  ciągle  trwały  dyskusje,  rozmowy, 
wymiana  poglądów na  temat  programów zaprezentowanych  przez  siedmioro 
kandydatów,  których wizerunki  wraz  z  hasłami  wyborczymi  zdobiły  gazetkę 
Samorządu Uczniowskiego.A wybór naprawdę nie był łatwy, bo każdy z nich 
profesjonalnie  podszedł  do  swojego  zadania  i  na  plakatach  wyborczych 
przedstawił program całkowicie zgodny z oczekiwaniami kolegów i koleżanek. 
Kogo wybrać, komu zaufać, kto z nich najlepszy, by pełnić zaszczytną funkcję 
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego?
Cały tydzień na szkolnych korytarzach odbijały się echem nazwiska:  Martyna 
Grochowska  kl.  VI,  Natalka  Gromadzka  kl.  V,  Zuzia  Łochina  kl.  V, 
Dominika Sobczuk kl. VI, Bartek Przybyłowski kl. VI, Emilka Werbińska 
kl. IV i Beata Narkiewicz kl. VI.



Wreszcie  nadszedł  dzień,  w którym sfinalizowano  akcję  wyborczą.  11 
października  każdy  już  bez  żadnych  rozterek  i  dylematów   przystąpił  do 
głosowania. To był naprawdę szczególny dzień w szkole, nasze przedsięwzięcie 
w niczym nie odbiegało od wyborów radnych do samorządów lokalnych, czy 
prezydenckich. Przy elegancko nakrytych stołach, dekoracji odzwierciedlającej 
poważny charakter wyborów siedziała odświętnie ubrana komisja wyborcza w 
składzie: Patrycja Małachwiejczuk, Weronika Konkol 
i  Piotr  Gromadzki  –  wszyscy  z  klasy  V,  która  od  godz.  9.00  do  12.00 
organizowała i czuwała nad prawidłowym przebiegiem akcji wyborczej. 
Na stolikach przed każdym członkiem informacja, jakim klasom wydaje karty, 
listy wyborcze odpowiednich klas oraz oczywiście karty wyborcze. Członkowie 
komisji   mieli  odpowiednie  identyfikatory.   W  centralnym  punkcie  lokalu 
wyborczego postawiono urnę,  do której wyborcy wrzucali swoje karty.    
Wybory przebiegły sprawnie. 172 wyborców tajnie oddało swoje głosy 
i o godzinie 13.00 zostały ogłoszone wyniki:

1.Bartłomiej Przybyłowski – 44 głosy
2.Zuzanna Błochina – 32 głosy
3.Natalia Gromadzka – 28 głosów
4.Emilia Werbińska – 27 głosów
5.Martyna Grochowska – 20 głosów
6.Dominika Sobczuk – 10 głosów
7.Beata Narkiewicz – 8 głosów. 

Nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego ma już swój plan pracy na bieżący rok 
szkolny i pod opieką Pani Barbary Konkol i Pani Violetty Więckowskiej skupi 
się teraz na jego realizacji. 
W  najbliższym  czasie  ukierunkuje  swoje  na  działania  na  sfinalizowanie 
ogólnoszkolnego  konkursu  pod  hasłem  „Grunt  to  dobre  wychowanie”  oraz 
zorganizowanie  we  współpracy  z  26  DH  „Leśni  Przyjaciele”  imprezy 
andrzejkowej. 
Gratulujemy  sukcesu  nowym  władzom  uczniowskim,  odwagi  i  społecznej  
postawy członkom sekcji, życzymy powodzenia i wielu osiągnięć w realizacji  
zamierzonych celów. 
Nie  zapominajmy  jednak,  że  Samorząd  Uczniowski  to  wszyscy  uczniowie  
naszej szkoły, zatem zapraszamy do współpracy w naszych przedsięwzięciach.  
Liczymy  na  aktywność,  pomysły  i  zaangażowanie  wszystkich   kolegów  i  
koleżanek.


