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Z początkiem maja z kopyta ruszyła kampania wyborcza do
nowych władz SU. Zgodnie z regulaminem SU pisemne zgody
na udział w wyborach zgłosili:
Laura Myślińska 5a
Alicja Ochwał 5b
Mikołaj Pastwa 5b
Sebastian Kowalski 5b
Reszta społeczności uczniowskiej na razie bacznie przygląda
się plakatom wyborczym i analizuje propozycje zmian. Wybory
na początku czerwca.

Dzień Zwycięstwa
8 maja 2012 uczniowie uczestniczyli w spotkaniu patriotycznym pod
pomnikiem wełnowieckim. Poza 17 – stką na miejsce pamięci przybyli:
uczniowie Gimnazjum nr 9, uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych i
Ogólnokształcących, członkowie Koła Związku Górnośląskiego Katowice
Wełnowiec - Józefowiec, harcerze oraz przedstawiciele władz miasta.

Krótką modlitwą i refleksją oddaliśmy hołd poległym bohaterom
składając symboliczną wiązankę kwiatów.

5 czerwca obchodziliśmy Dzień Szkoły bez Przemocy. Pod hasłem
przewodnim imprezy „ Kibicujemy fair play” zorganizowano w szkole aż dwa turnieje
muzyczne. Pierwszym był Festiwal Piosenki Europejskiej, a drugim „ Mini playback show”.
Dodatkowo uczniowie założyli stroje do kibicowania oraz przygotowali zagrzewające do
walki hasła. Zabaw w najrozmaitszych rytmach było wiele. Najważniejsze, że wszyscy
wspierali uczestników żywo i kulturalnie. Wspólnie połączyliśmy siły w przeciwstawianiu się
przemocy.

"Co lubią dzieci" - Melzacki Włodzimierz
Co lubią dzieci?
słońce - gdy świeci,
deszcz - kiedy pada,
wiatr - kiedy gada,
mróz - kiedy szczypie,
śnieg - kiedy sypie...

Każdą pogodę
z upałem, chłodem,
o każdej porze...
Byle na dworze!

1 czerwca każde dziecko zna. I czeka na ten dzień z utęsknieniem. W naszej szkole to
także dzień imprezy „ Sportowa wiosna z 17 –stką”. Niestety słoneczko w tym roku
nam nie dopisało ale nie zdołało ostudzić sportowych emocji!

Wybory do SU
6 czerwca odbyło się głosowanie w wyniku, którego ustalono nowy skład trzonu SU.
Na rok szkolny 2012/2013 wybrano na przewodniczącego Mikołaja Pastwę.
Gratulujemy zwycięstwa!
Opiekunami SU zostali wybrani nauczyciele: p. Agnieszka Olczyk i p. Jolanta
Leszczyńska. Nowym Rzecznikiem Praw Ucznia została p. Ewelina Zbronska –
Langner.

Na ostatnim w bieżącym roku szkolnym zebraniu podsumowaliśmy
działalność SU.
Podliczono także całoroczną rywalizację klas w dwóch konkursach.

Tytuł „Klasy z pasją” zdobyła klasa III b
Przypominamy, że w ramach konkursu wykonywano m.in. maskotkę
klasową, projektowano LOGO klasy, pisano piosenkę o klasie i
przygotowywano wynalazek.

Tytuł „ Klasy sztandarowej” zdobyła klasa Vb
Wszystkim uczniom zaangażowanym w prace Samorządu
Uczniowskiego dziękujemy za pracę na rzecz społeczności
uczniowskiej. Nauczycielom i reszcie braci szkolnej życzymy

słonecznych i udanych wakacji!!!

