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Samorząd Uczniowski

✤ Prezentacja jest podsumowaniem działań, jakie 
przeprowadził Samorząd Uczniowski kadencji 2020 
r. / 2021 r. 

✤ Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, 
zaprezentowane działania służyły uczniom i były od 
uczniów, dla uczniów. 



Projekt 
Stypendialny

✤ Przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego wraz z Panią 
Prof. Eweliną Gee-Milan, 
przeprowadził projekt 
obejmujący prezentację o 
stypendiach w każdej klasie, 
spotkanie ze stypendystką 
Fundacji BAS oraz drugie 
spotkanie stypendialne 
przeznaczone dla osób 
aplikujących o stypendium. 



Cykl spotkań z ciekawym 
człowiekiem autorstwa 
prof. Eweliny Gee-Milan 

✤ Uczniowie przy wsparciu Pani Prof. Eweliny 
Gee-Milan, oraz Pani Prof. Ewy Chedy przy 
spotkaniu z Dr. Bartoszem Mamakiem, 
przeprowadzili spotkania z następującymi 
osobami: 

1. Prof. Małgorzata Manowska 
2. Apl. adw. Filip Dymitrowski („Tydzień 
Konstytucyjny”) 
3. Dziennikarka Anita Werner 
4. Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski  

5. Dr Kamil Mamak 
6. Dr Bartosz Mammak 
7. R. Pr. Paweł Klimek 
8. Pani Joanna Subko z BRPO 
9. Prof. Justyna Zajdel-Całkowska  
10.Prof. Marek Chmaj 
11.Prof. Anna Konert 
12.Poseł Krzysztof Śmieszek 



UOKM

✤  W naszym Liceum odbyły się 
również spotkania w ramach 
Uniwersytetu Otwartego im. prof. 
Karola Modzelewskiego. Naszymi 
gośćmi byli: 

✤ 1. Prof.AndrzejLeder 

✤ 2. Prof. Marcin Matczak i Prof. Anna 
Musiała 

✤ Spotkania odbyły się odpowiednio 
pod auspicjami prof. Agnieszki Kuć- 
Bryk i prof. Eweliny Gee-Milan. 



Platforma SU

✤ Została stworzona „Platforma 
SU” umożliwiająca łączenie 
uczniów potrzebujących 
dodatkowego wytłumaczenia 
w ramach jakiegoś przedmiotu 
z uczniami takich konsultacji 
udzielających 

✤ Podczas roku szkolnego była 
wyznaczona osoba, która przez 
określony czas łączyła oba 
zgłoszenia 



Bluzy Bema

✤ Samorząd Uczniowski 
wprowadził szkoły merch - 
bluzy i maseczki szkolne 

✤ Firmę oraz wzór Bluz wybrali 
uczniowie podczas Sejmiku 
Uczniowskiego. 



Poczta 
Walentynkowa

✤ Na Walentynki została 
uruchomiona, z ogromnym 
sukcesem - 66 Walentynek, 
poczta Walentynkowa w 
formie online 



Prezentacja Ofert 
Szkół Wyższych

✤ Liceum Bema odwiedziły 
największe polskie Szkoły Wyższe 

✤ Podczas specjalnie 
zorganizowanych spotkań każdy 
z zaintersowanych uczniów mógł 
zaznajomić się z ofertą wybranej 
szkoły wyższej. 

✤ Spotkania odbywały się online, 
przez 4 dni z rzędu z 
największymi polskimi 
uczelniami 



Rabaty na prawo 
jazdy

✤ Dla uczniów Liceum Bema 
została specjalnie 
przygotowana oferta rabatów 
na prawo jazdy kat. B i jazdy 
doszkalające. 

✤ Program ten, dzięki łączeniu 
uczniów w grupy, umacniał 
tworzenie społeczności Bema, 
uczniowie nie są sobie 
anonimowi oraz może 
połączyć ich np. pasja.



Kapsułki dla 
bezdomnych

✤ Podczas nauki stacjonarnej 
prowadzona była, oraz wciąż 
trwa, akcja zbiórki kapsułek 
dla bezdomnych. 

✤ Kapsułki przekazywane pro- 
bono służą bezdomnym do 
odświeżenia swojej odzieży. 



Koncert Charytatywny

✤ Sekcja Charytatywna Samorządu Uczniowskiego, pod 
przewodnictwem Mai Puternickiej z klasy 1D, 
wyprodukowała Koncert Charytatywny dla naszego 
szkolnego kolegi.  

✤ Koncert jest dostępny na stronie i Facebooku szkoły, został 
puszczony uczniom podczas godzin wychowawczych oraz 
rodzicom podczas zebrań. W koncercie wystąpiły: Liliana 
Domańska 2Cg, Anna Kusoska - Absolwentka oraz Zespół 
Schloß. 



Integracja klas 1

✤ Samorząd Uczniowski 
przeprowadził integrację klas 
pierwszych, która trwała łącznie 
2 dni!

✤ Zaangażowanych było w to 
wydarzenie ponad 20 osób, 
wsparcia udzieliła Pani Pedagog.

✤ W efekcie, przez 2 pierwsze dni 
września klasy 1 nie miały lekcji, 
lecz różne warsztaty i zajęcia 
integracyjne.



Organy Samorządu Uczniowskiego

✤ Z mocy prawa Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. 

✤ Samorząd składa się także z: 

✤ Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Maciej Czerwiński

✤ Zarządu Samorządu Uczniowskiego - Przewodniczącego (Maciej 
Czerwiński), Wiceprzewodniczącego (Jakub Rydz) oraz Członka Zarządu 
(Anna Włodarska) 

✤ Sejmiku Uczniowski 

✤ Sekcji: Charytatywna pod Przewodnictwem Mai Puternickiej oraz Sekcja 
promocyjno - informacyjna. 



Dziękujemy za wsparcie, współpracę, 
pomoc i angażowanie się.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego


