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Protokół z I Zwyczajnej Sesji Rady Samorządu Uczniowskiego 
I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze 

z dnia 13. października 2021 roku (środa) 

 

Miejsce obrad: I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze, ul. Jana Kilińskiego 

7, sala 7. 

Godzina rozpoczęcia obrad: 12:15 

Członkowie Rady obecni: 23 

• Przewodniczący – Maciej Piotrowski 

• Wiceprzewodnicząca – Aleksandra Markowska 

• Sekretarz – Nina Sługocka 

• Księgowy – Adam Defort 

• KNiO – Elwira Biel, Malwina Flügel, Michał Jurewicz, Julianna Kustra, Dymitr Łazdowski, Oliwia 

Macioszek, Natalia Szafranek 

• Przedstawiciele wolontariatu – Karina Foryś, Lidia Pawłowska 

• Przedstawiciele sekcji organizacyjnej – Klaudia Kaczmarek, Maria Polito 

• Przedstawiciele sekcji technicznej – Łukasz Krępa, Maciej Muszyński 

• Przedstawiciele sekcji medialnej – Jakub Mielcarz, Magdalena Węgrzyn 

• Przedstawiciele sekcji redakcyjnej – Julia Frost, Hanna Sełeszczuk 

• Przedstawiciele sekcji ekologicznej – Julia Krupińska, Karolina Piela 

Członkowie Rady nieobecni: 0 

Frekwencja: 100% 

Na Sesji nie byli obecni opiekunowie SU. 

Dodatkowo w sesji Rady wzięli udział członkowie sekcji redakcyjnej w roli fotografów: Kaja 

Volkommen i Kacper Wiśniewski. 

Przebieg obrad: 

1. Otwarcie sesji - sprawdzenie obecności i frekwencji. 

2. Omówienie kompetencji i zasad współpracy między poszczególnymi sekcjami SU. 

3. Sprawozdanie Księgowego ws. aktualnego stanu finansowego SU:  

- stan finansowy SU na dzień 13. października 2021 roku wynosi 2433 zł 89 gr. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady w sprawie renowacji chillroom’u: 

• planowany budżet: 1500 zł; 
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• rozpoczęcie dyskusji na temat planów wprowadzenia zmian, poinformowanie sekcji o 

planowanych działaniach i zbieranie pomysłów; 

• zaplanowano kontynuację rozmów na następną sesję Rady. 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ws. organizacji i przeprowadzenia obchodów Dnia 

Edukacji Narodowej 13. października 2021 roku: 

• zaplanowano szczegółowe podsumowanie działań (w tym sprawozdanie 

przedstawicieli sekcji organizacyjnej) na następną sesję Rady; 

• zlecenie KNiO przeprowadzenia ankiety wśród nauczycieli, która określi poziom 

zadowolenia nauczycieli z przeprowadzonej akcji. 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

6. Rozpoczęcie dyskusji w sprawie: 

1) organizacji Dziadów, Halloween i Dnia Wszystkich Świętych: 

- zlecenie sekcji organizacyjnej zaplanowania dat i rozpoczęcia prac nad 

przygotowaniami; 

- wstępne zaplanowanie przeprowadzenia Halloween na dzień 29. października 2021 

roku; 

2) przywrócenia pomieszczenia Rady do pełnej funkcjonalności; 

3) usprawnienia ruchu w szkole dzięki zastosowaniu drogowskazów; 

4) organizacji Szkolnego Dnia Spódnicy: 

- zlecenie sekcji organizacyjnej zaplanowania daty i wstępnych pomysłów 

dotyczących przeprowadzenia działań; 

5) usprawnienia recyklingu i segregacji odpadów w I LO i zwiększenia liczby roślinności 

w szkole: 

- zaplanowano sprawozdanie przedstawicieli sekcji ekologicznej w tej sprawie na 

następną sesję Rady; 

6) udziału w akcji firmy Samsung „Solve For Tomorrow”; 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ws. wyboru Rzecznika Praw Ucznia: 

• ustalono przygotowanie poprawki do Regulaminu, która pozwoli na wybór RPU  

w demokratycznych wyborach wśród wszystkich uczniów; 

• podjęto decyzję o przeprowadzeniu przez KNiO ankiety wśród uczniów na temat 

wprowadzanych zmian; 

• zaplanowano dalsze prace nad tym punktem na następną sesję Rady. 
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Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ws. przeprowadzenia zdjęć klasowych: 

• zdjęcia klasowe będą odbywały się w dniu 18. października 2021 roku; 

• zaplanowano sporządzenie grafiku przeprowadzania zdjęć klasowych. 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady ws. merch’u I LO: 

• rozpoczęcie dyskusji w sprawie nawiązania współpracy z firmą Camicetta; 

• podjęto decyzję o zaplanowaniu ankiety wśród uczniów i kontynuacji działań w tym 

zakresie. Prace nad ankietą zlecono KNiO. 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

10. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie założenia i rozpoczęcia działalności na 

szkolnym profilu na portalu TikTok (Uchwała Nr 1/I/2021). 

Po wprowadzeniu i przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego: 

Wyniki głosowania: 

• głosy za – 23 

• głosy przeciw – brak 

• głosy wstrzymujące się – brak 

• frekwencja – 100% 

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

11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Szkolnej Gazetki w formie online 

(Uchwała Nr 2/I/2021). 

Po wprowadzeniu i przeprowadzeniu dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego: 

Wyniki głosowania: 

• głosy za – 23 

• głosy przeciw – brak 

• głosy wstrzymujące się – brak 

• frekwencja – 100% 

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

12. Sprawy różne, pytania i problemy: 

1) szkolenie sekcji technicznej: 

• ustalono termin przeprowadzenie szkolenia w nadchodzącym tygodniu, tj. od 

dnia 18. października do dnia 22. października 2021 roku; 

2) wyrażenie chęci wzięcia udziału w szkoleniu dla Rady SU; 
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3) rozwiązanie kwestii zastępstw oraz zapowiadania sprawdzianów i kartkówek; 

4) propozycja założenia samorządowego konta Tellonym, gdzie uczniowie będą mogli 

anonimowo dzielić się swoimi pomysłami, zażaleniami i problemami; 

5) zlecenie KNiO sporządzenia spisu ławek i kanap znajdujących się w szkole  

z uwzględnieniem ich stanu funkcjonalności; 

6) propozycja integracji Rady. 

13. Zakończenie obrad sesji Rady. 

 

 

 Zatwierdzono i podpisano 

 /-/ Maciej Piotrowski 

 Przewodniczący Rady SU 


