
 

Sprawozdanie pracy Samorządu Szkolnego 

 w XLV LO im. Romualda Traugutta w Warszawie  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

             Efektem pracy samorządu w obecnym roku szkolnym było zrealizowanie poniższych 

celów: 

- rozwijanie samorządności uczniów,  

- współodpowiedzialność za życie szkoły,  

- wpajanie zasad demokracji i pluralizmu, 

- wyrabianie współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły,  

- szerzenie znajomości praw i obowiązków uczniów, 

- pielęgnowanie tradycji szkolnych,  

- organizowanie życia kulturalnego i społecznego w liceum. 

 

Mieliśmy osiągnąć te cele poprzez edukowanie uczniów w następujących umiejętnościach: 

- rozwijania samorządności i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,  

- stosowania zasad demokracji,  

- organizowania życia kulturalnego i społecznego w szkole,  

- pomocy potrzebującym,  

- uczciwego i umiejętnego oraz odpowiedzialnego wyrażania swoich uczuć,  

- okazywania szacunku innym,  

- budowania odpowiedzialności za słowa i czyny, 

- wykazywania się inicjatywą i pomysłowością. 

 

Podczas roku szkolnego samorząd uczestniczył w następujących wydarzeniach: 

- uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, m.in. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego czy 

apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

- wybory do Klasowych Rad Samorządu Szkolnego, 

- wybory Samorządu Szkolnego,  

- ślubowanie klas pierwszych oraz wizyta w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, 

- klasowe akcje, takie jak: „Mikołajki" i „Wigilia klasowa" 

Ponadto, wraz z Przewodniczącym Samorządu Maksymilianem Kaletką, organizowano 

spotkania samorządu, aby wpłynąć jeszcze mocniej na pracę samorządu. Niektórzy 

członkowie samorządu aktywnie współpracowali również z Panią A. Dorosz przy tworzeniu 

gazetki szkolnej „Monitora Traugutta”. Był to bardzo trudny rok dla samorządu.   Nowa ekipa 

poprawiła Regulaminu, a uczniowie go zatwierdzili. Prowadziliśmy w dalszym ciągu „akcję 

bluza Traugutta”, ma ona być przedstawiony na początku nowego roku szkolnego. 

Reaktywowano tablicę informacyjną samorządu. Nowy samorząd przeprowadził wybory do 

Młodzieżowej Rady Dzielnicy m.st. Warszawy. Chceęzaznaczyć, iż dzięki pomocy ze strony 

Pani Moniki Maślany, udało się uporządkować i od nowa zorganizować współpracę 

samorządu z pedagogiem szkolnym.  



Rok ten, poprzez zaistniałą sytuację epidemiologiczną, okazał się także dla samorządu bardzo 

trudny. Spotkania musiały odbyć się poprzez komunikatory społeczne. Reaktywowała się 

także podstrona samorządu na facebooku, a w czerwcu z inicjatywy samorządu powstał film 

reklamujący nasze liceum. Dużym osiągnięciem w tym roku było także bardzo mocne 

zaistnienie samorządu liceum na arenie innych warszawskich samorządów szkolnych. Mam 

nadzieję, że plany które zostały zawieszone uda nam się zrealizować w przyszłym roku 

szkolnym. 

 

 


