
Protokół nr 1/2018 

Z I Spotkania Samorządu Uczniowskiego III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach 

odbytego dnia 20 września 2018r. w godz. 14
30

-15
15 

w sali 406 III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach 

Spotkanie prowadził: 

Jakub Amelian – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

W spotkaniu uczestniczyli: 

Listę obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu 

1. Rozpoczęcie spotkania 

I spotkanie Samorządu uczniowskiego odbyło się dnia 20 września 2018, o godz. 14.30 w III Liceum 

Ogólnokształcącym w Suwałkach w sali 406. Wszystkich zgromadzonych przywitał przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego - Jakub Amelian. Po przywitaniu nastąpiło przedstawienie wszystkim 

zebranym nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego w składzie: 

Jakub Amelian – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

Izabela Borkowska - zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

Dominika Klucznik – przewodnicząca Sekcji  Samorządu Uczniowskiego 

Sebastian Dembowski – przewodniczący Rady Samorządów Klasowych 

2. Omówienie idei i sposobu działania Samorządu Uczniowskiego  

Wszystkim zebranym została przedstawiona prezentacja multimedialna  na temat idei  Samorządu 

Uczniowskiego, korzyści płynących z działania w nim, a także omówione zostały nowe struktury 

Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Podczas prezentacji nawiązała się rozmowa między 

zarządem  a zebranymi na temat tego, czym charakteryzuje się dobry samorząd oraz jak taki tworzyć. 

W następnej części przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawił  propozycję dotyczącą 

funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego w obecnym roku szkolnym.  Uczniowie wyrazili chęć i 

potrzebę utworzenia w szkole Sekcji Samorządu Uczniowskiego. 

3. Sprawy różne 

Poruszono częściowo kwestię planowania konkretnych działań w szkole. Potwierdzono opinię o 

odrzuceniu współpracy z firmą BluzUp w związku z zamierzeniem wprowadzenia odzieży szkolnej. 

Zatwierdzono wyłonionych z Samorządu Uczniowskiego przedstawicieli szkoły do Młodzieżowej 

Rady Miasta Suwałk - Jakuba Ameliana i Rafała Dwojakowskiego. Udzielono głosu Annie 

Dąbrowskiej oraz Annie Kapłon, które zwróciły się z prośbą o pomoc merytoryczną i finansową w 

organizacji szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.  

4.Podsumowanie i pożegnanie 

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem tego, co udało się ustalić na spotkaniu. Został również 

ustalony termin i porządek kolejnego spotkania. Pożegnano wszystkich zgromadzonych oraz 

udzielono odpowiedzi na pytania osobom, które pozostały po zebraniu. 

Protokół sporządziła:          

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego      Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

                          Izabela Borkowska       


