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Wrzesień 2018r.   

Młodzież w dniu 21.9.2018r. wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata” w Starej Kopalni w 
Wałbrzychu. Przedsięwzięciem tym zajęły się p. Ilona Mróz oraz p. Dorota Starosta 

(zdjęcie 1, 2) 

  

Dnia 21 września 2018 r odbył się Europejski Dzień bez Samochodu organizowany przez Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Ponad 300 uczniów z wałbrzyskich szkół uczestniczyło w 
uroczystym przejeździe w okolicznościowych koszulkach oraz uczestniczyło  w konkursach na 
Starej Kopalni. Koordynatorem z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju 
była p. Justyna Stachowiak aktywnie włączając się w przygotowania i organizację tego dnia z 
głównym organizatorem. Uczniowie Zespołu Szkół promowali szkołę  podczas występów 

artystycznych oraz pomocy w organizowanych konkursach. Logo szkoły było umieszczone na 
plakatach, ulotkach, citylight’ach na przystankach oraz reklamie w autobusach komunikacji 
miejskiej i facebooku. (zdjęcie 3, 4)  

  

  

Październik 2018r. 

1.10 Samorząd Uczniowski zorganizował „Dzień Chłopaka” , który polegał na złożeniu życzeń 
przez reprezentantki SU wszystkim panom w naszej szkole i poczęstowanie ich słodką 

niespodzianką. (zdjęcie 5,6)  

Opiekun Samorządu Uczniowskiego zorganizował apel z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” 15.10.2018r. 
Do wspólnej zabawy stanęły Pani Dyrektor oraz Pani Wicedyrektor kontra  nasi uczniowie Paulina Rosłon i 
Kacper Rypan. Potyczki nauczyciele kontra uczniowie zakończyły się remisem. Piosenki o wybranych 

nauczycielach zaprezentowały uczennice z klasy 2 art. 

  

31.10.2018r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem udał się na Cmentarz Komunalny w Szczawnie-
Zdroju by złożyć znicze na grobach nauczycieli naszej szkoły, którzy odeszli (uprzątnięcie grobów, 
złożenie zniczy). (zdjęcie 7,8) 

  

Listopad 2018r. 

  

9.11.2018r.  SU wraz z p. Sadownikiem zorganizował konkurs na dekorację drzwi o tematyce 
patriotycznej. O godzinie 11.11 przygotowana, odświętnie ubrana młodzież z własnoręcznie 
wykonanymi kotylionami odśpiewała Hymn Polski w ramach programu „Niepodległa”. P. Ciempa i 
p. Jagodziński zadbali o oprawę muzyczną, zaś p. Sadownik zebrał natomiast młodzież z którą 
wyruszył do punktu krwiodawstwa by oddać honor tym którzy walczyli za naszą wolność. 
Inicjatywa ta odbyła się w ramach akcji  „Niepodległą mam we krwi”. (zdjęcie 9, 10,11) 

 

Grudzień 2018r. 



 6.12. 2018r.  miały miejsce szkolne Mikołajki. Klasy: 3toś/sp i 4toś/sp zebrały środki na 

zakup słodkości, uczennice klasy 1med były przebrane za Mikołajki, zaś Kacper Rypan z 
klasy 3toś/sp był Świętym Mikołajem. Drugą część dnia zorganizował p. Mokrzycki – 
mecz piłki nożnej nauczyciele kontra uczniowie. (zdjęcie 12,13,14) 

  

21.12. 2018r.  opiekun Samorządu Uczniowskiego zorganizował przedstawienie pt. „Opowieść 
Wigilijna” z klasą 3toś/sp. Klasa 2art zaśpiewała kolędy w trzech językach pod bacznym 
okiem  p. Machaj, p. Ciempy i  p. Zięby. (zdjęcie 15,16,17) 

  

Styczeń 2019r. 

Corocznie przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju tworzony jest sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27 Finał WOŚP odbył się 13 stycznia 2019 roku pod hasłem 
„Pomaganie jest dziecinnie proste” a jego celem była zbiórka na zakup nowoczesnego  sprzętu 

medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Uczniowie Zespołu Szkół aktywnie uczestniczą w 
różnych  akcjach charytatywnych, a działania na rzecz pomocy  innym potrzebującym nie są im obce. W 
zbiórkę na rzecz WOŚP również aktywnie włączyli się uczniowie z Miejskiej Szkoły Podstawowej w 
Szczawnie-Zdroju. W Finale uczestniczyło 60 wolontariuszy. Zebrano 12 418 zł oraz walutę obcą. 
Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój ufundowała obiady dla kwestujących w tym dniu. W szkole odbył 
się kiermasz – uczniowie przygotowali i sprzedawali ciasta, z których dochód został przeznaczony na 
rzecz WOŚPu. Nad całą akcją czuwała p. Stachowiak (zdjęcie 18,19) 

19.1. 2019r. opiekun SU wraz z przewodniczącą Martyną Starostką udał się pod Urząd Miejski w 

Szczawnie-Zdroju by uczcić śmierć prezydenta Gdańska- P. Adamowicza i złożyć wpis do księgi 
kondolencyjnej. (zdjęcie 20) 

 


