
 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 

przy ZSRCKU w Czernichowie w roku szkolnym 

2014/2015 

Władze Samorządu Uczniowskiego: 

Przewodniczący: Jakub Wajda III a TW 

Wiceprzewodnicząca: Agata Wiśniewska III c 

Sekretarz: Oliwier Leśniak II a 

W roku szkolnym 2014/2015 Samorząd Uczniowski 

1. zorganizował wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 

2. ustalił plan pracy; 

3. włączył się w obchody Dnia Edukacji Narodowej – złożył życzenia nauczycielom oraz 

Dyrekcji ZSRCKU w Czernichowie; 

4. przeprowadzi zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Góra grosza (16 grudnia 2014); 

5. w imieniu całej społeczności uczniowskiej złożył Dyrekcji i pracownikom ZSRCKU 

w Czernichowie serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia; 

6. przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz Jakuba Warzechy (załącznik nr 1); 

7. przedstawiciele samorządu aktywnie partycypowali w pożegnaniu maturzystów 

składając wszystkim abiturientom gratulacje; Samorząd ufundował upominki dla 

maturzystów − 24 kwietnia 2015r. 

8. złożył na ręce księdza Grzegorza Bularza podziękowania, gratulacje oraz kwiaty 

podczas mszy prymicyjnej księdza Grzegorza − 2 czerwca 2015r.; 

9. złożył wniosek o przyznanie uczennicy Katarzynie Pitek z klasy III b stypendium 

Prezesa Rady Ministrów; 

10. z okazji zakończenia roku szkolnego podziękował Dyrekcji oraz Pani Kierownik 

Szkolenia Praktycznego, nauczycielom i wychowawcom ZSRCKU za pracę oraz złożył 

życzenia. 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

Katarzyna Wrona 

Piotr Frydel 

   

 

http://www.czernichow.edu.pl/viewpage.php?page_id=481%20
http://www.czernichow.edu.pl/Galeria_2014-2015/Pozegnanie_absolwentow_ZSRCKU_w_Czernichowie
http://www.czernichow.edu.pl/Galeria_2014-2015/Msza_prymicyjna_ksiedza_Grzegorza_Bularza


Załącznik do sprawozdania nr 1 

 

ZBIÓRKA W ZSRCKU CZERNICHÓW 

W dniu 3 i 4 lutego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Czernichowie odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz Jakuba Warzechy. Akcję zainicjowała 

Klaudia Kamińska z klasy III A. Po uzyskaniu od Dyrektora szkoły mgr inż. Grzegorza 

Bylicy zgody na zbiórkę uczennica wraz z pedagogiem szkolnym mgr Jarosławem 

Starowiczem zwrócili się do opiekunki Samorządu Szkolnego mgr Katarzyny Wrony o 

pomoc w przeprowadzeniu akcji. Młodzież ZSRCKU stanęła na wysokości zadania zbierając 

776,89 PLN, które zostały przekazane na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 

Ponadto Klaudia Kamińska wraz z Marzeną Kóską z klasy III C obeszła kilkadziesiąt firm z 

Czernichowa. Większość ludzi zaoferowała swoją pomoc, która jest niezbędna dla małego 

pacjenta. 

Za ulotką: 

„Kubuś urodził się 28.06.2012 roku. Rozwijał się zdrowo, aż do grudnia 2013 roku, wtedy 

zdiagnozowano guza nerki prawej. W Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przeprowadzono zabieg usunięcia nerki 

prawej wraz z guzem. 

Następnie rozpoczął leczenie pooperacyjne, chemioterapię i radioterapię jamy brzusznej. 

Wszystko przebiegało prawidłowo i zgodnie z planem. Niestety w listopadzie 2014 w 

tomografii stwierdzono obecność nowego guza w przednim śródpiersiu z naciekiem ściany 

klatki piersiowej po lewej stronie. 

Rozpoczęto kolejny trudny etap leczenia. W najbliższym czasie Kubusia czeka operacja, 

przeszczep szpiku oraz dalsza chemioterapia. 

Leczenie się przedłuża – nasz mały bohatera walczy a Ty możesz mu pomóc.” 

Więcej na: 

www.dzieciom.pl/podopieczni/25839 

www.wygrajmyrazem.org/chce-pomoc/kubusiowi  
 

Opracował Jarosław Starowicz 
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