
Protokół z III Zwyczajnej Sesji Rady Samorządu Uczniowskiego 

z dnia 16. Lutego 2016 roku (wtorek) 

Miejsce: sala 110, I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej 

Górze, ul. Kilińskiego 7. 

Godzina rozpoczęcia obrad: 14:40 

 

Członkowie Rady obecni – 12 (12 na otwarciu sesji i pierwszych głosowaniach) 

członkowie Rady nieobecni – 10 

Frekwencja – 55% 

Na Sesji obecny był Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego – mgr Aneta 

Napierała. W obradach wzięli również udział przedstawiciele Dyrekcji (mgr Ewa 

Jarmołowska) oraz nauczycieli i wolontariatu (mgr Elżbieta Kozakiewicz). 

Udział w Sesji wzięli przewodniczący klas w ramach Zgromadzenia Samorządu 

(5 osób poza członkami Rady). 

 

Przebieg obrad: 

1. Otwarcie sesji – sprawdzenie obecności i frekwencji. 

 

2. Zmiana porządku obrad Sesji na wniosek przedstawiciela Dyrekcji, mgr Ewy 

Jarmołowskiej. Przejście do pkt. 4 ppkt. a porządku obrad. 

 

3. Rozpoczęcie dyskusji (z udziałem Zgromadzenia Samorządu oraz gości 

obecnych na Sesji) w sprawie organizacji Dni Otwartych w roku szkolnym 

2015/16: 

 

- podjęcie decyzji o organizacji Dni Otwartych w sobotę 23. kwietnia 2016 

roku; 

- udział w organizacji Dni Otwartych wezmą głównie klasy pierwsze i drugie; 

- poza prezentacjami w poszczególnych salach – organizacja pikniku na 

boisku szkolnym; 

- w celu sprawnego przygotowania imprezy, uczniowie w piątek 22. kwietnia 

część godzin lekcyjcnych poświęcą na przygotowania do sobotnich Dni 

Otwartych. 

 

Rada wyznaczyła na dzień 23. lutego termin spotkania roboczego, na którym 

zostaną poddane dyskusji tematy prezentacji poszczególnych katedr. 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada powróciła do przyjętego wcześniej porządku 

obrad. 

  

4. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przekazania częście środków  

z budżetu Rady na zbiórkę #zbieramydlakamy (Uchwała nr 2/2016): 



Po wprowadzeniu przystąpiono do głosowania jawnego: 

 

Wyniki głosowania: 

- głosy za – 12; 

- głosy przeciw – brak; 

- głosy wstrzymujące się – brak; 

- frekwencja – 55%. 

 

Decyzją Rady uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie 

tematyki filmów studniówkowych (Uchwała nr 3/2016): 

 

Po wprowadzeniu przystąpiono do głosowania jawnego: 

 

Wyniki głosowania: 

- głosy za – 10; 

- głosy przeciw – brak; 

- głosy wstrzymujące się – 2; 

- frekwencja – 55%. 

 

Decyzją Rady uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia daty spotkania 

konsultacyjnego z uczniami ws. realizacji muralu Loesje Poland (Uchwała  

nr 4/2016): 

 

Po wprowadzeniu przystąpiono do głosowania jawnego: 

 

Wyniki głosowania: 

- głosy za – 12; 

- głosy przeciw – brak; 

- głosy wstrzymujące się – brak; 

- frekwencja – 55%. 

 

Decyzją Rady uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia treści zakładki 

„Historia SU” na stronie szkoły (Uchwała nr 5/2016): 

 

Po wprowadzeniu przystąpiono do głosowania jawnego: 

 

Wyniki głosowania: 

- głosy za – 12; 

- głosy przeciw – brak; 

- głosy wstrzymujące się – brak; 

- frekwencja – 55%. 



Decyzją Rady uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia na stronie szkoły 

aktualnej galerii zdjęć z imprez szkolnych (Uchwała nr 6/2016): 

 

Po wprowadzeniu przystąpiono do głosowania jawnego: 

 

Wyniki głosowania: 

- głosy za – 12; 

- głosy przeciw – brak; 

- głosy wstrzymujące się – brak; 

- frekwencja 55%. 

 

Decyzją Rady uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia. 

 

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ws. udziału Rady w działaniach 

związanych ze zbiórką funduszy dla Kamili Machnickiej: 

 

- Rada uznała swoje zaangażowanie oraz wsparcie za dostateczne; 

- pochlebnie wyrażono się o indywidualnym zaangażowaniu w sprawę 

poszczególnych radnych oraz członków samorządu. 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ws. udziału I Liceum 

Ogólnokształcącego w Budżecie Obywatelskim 2016: 

 

- wg informacji Rady, udało się zebrać ok. 4 300 podpisów w wersji 

papierowej; zebrane podpisy zostały w dniu 5. lutego 2016 roku przekazane 

do Urzędu Miasta; 

- Rada stwierdziła, że poprawy w podobnych akcjach wymaga organizacja 

(wcześniejsze przygotowanie kart do głosowania, lepsze poinformowanie 

klas). 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

11. Sprawozdanie Sekcji Sportowej ws. rozpoczętego turnieju e-sportowego 

Counter Strike: Global Offensive: 

 

- Sekcja Sportowa przygotowała Regulamin Turnieju; 

- udział w rozgrywkach zgłosiło pięć drużyn uczniowskich; 

- czas trwania turnieju – ok. 2 miesięcy. 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

12. Sprawozdanie Przewodniczącego ws. Radiowęzła szkolnego: 

 



- udało się przywrócić łączność Radiowęzła na 1. oraz 2. piętrze budynku 

szkoły. 

 

13. Sprawozdanie Skarbnika ws. aktualnego stanu finansów Rady: 

 

- stan finansów Rady na dzień 16.02.2016 to 1135,82 zł. 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

14.  Sprawozdanie Sekcji Artystycznej ws. wykonania kolażu mikołajkowego: 

 

- zdjęcia zostały wywołane; należy jedynie zakupić antyramę; 

- kolaż pojawi się na korytarzu szkolnym do końca lutego. 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

15. Rozpoczęcie dyskusji (z udziałem Zgromadzenia Samorządu) w sprawie: 

 

b. organizacji Giełdy Szkolnej w ramach Dnia Wiosny. 

Podjęto decyzję o skonsultowaniu pomysłu z klasami w celu uniknięcia 

niepowodzenia imprezy. Datę imprezy wyznaczono na 21.03.2016 

(poniedziałek). Odbędzie się ona w trakcie zajęć szkolnych 

(najprawdopodobniej zamiast 3-4 lekcji). 

 

c. rozpoczęcia serii spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Pierwsze 

spotkanie odbędzie się na przełomie lutego i marca. 

 

d. serwisowania konsolety ze szkolnego systemu nagłośnienia. Pieniądze na 

serwisowanie zostaną przeznaczone z funduszów Rady. 

 

16. Sprawy różne (brak). 

17. Zamknięcie sesji. 


