
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU MIESZKANEK BURSY W 

ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

W ciągu I półrocza  roku szkolnego2016/ 2017  miało miejsce 5 spotkań: 

- spotkanie 5 X 2016 r. – spotkanie inauguracyjne; zapoznanie z Regulaminem SMB i 

planem pracy;                                                                                                                                            

-spotkanie 14 IX 2016 r. – omówienie spraw związanych z przedstawieniem teatralnym                            

dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy  ul. Św. Rocha 13 w Poznaniu oraz                          

ze zbiórką darów dla podopiecznych kuratorów sądowych; 

- spotkanie  28 XI2016 r. - próba przedstawienia „Ślub Mieszka i Dobrawy” z podziałem na 

role. Przymiarka strojów. Interpretacja ruchu scenicznego. Ręczne wykonanie rekwizytów                            

do przedstawienia; 

- spotkanie 5 XII 2016 r.-  podjęto ustalenia dot. włączenia się SMB w przygotowania                                  

do uroczystej kolacji wigilijnej; 

- spotkanie 10 I 2017- podsumowanie inicjatyw i działań podejmowanych przez członkinie 

SMB w pierwszym półroczu szkolnym oraz planów działania w II półroczu. 

 

 W II półroczu odbyły się spotkania: 

- spotkanie 28 II 2017 r.- poruszono problemy pojawiające się w związku 

zfunkcjonowaniem kuchni, jadłospisem oraz zaproponowano w nim zmiany, które opiekun 

samorządu przekazał pracownikowi odpowiedzialnemu za jadłospis oraz kierownikowi 

administracyjnemu. Samorząd postanowił o włączeniu się społeczności bursy w akcję 

„Zaczarowany ołówek” organizowanej przez Fundację Pomocy Humanitarnej 

RedemptorisMissio promując ją wśród koleżanek na facebooku; 

- spotkanie 29 III 2017 r.- zebranie poświęcone podsumowaniu akcji „Zaczarowany 

ołówek”. Przeliczono i spisano zebrane przybory szkolne i przekazano je koordynującej 

zbiórkę osobie; 

-spotkanie 19 IV 2017 r.- zebranie poświęcono organizacji imprezy pożegnalnej dla 

maturzystek; 

-spotkanie 16 V 2017 r. - zebranie poświęcono zmianie na stanowisku przewodniczącej 

SMB. W związku z rezygnacją z pobytu w bursie dotychczasowej przewodniczącej SMB 

Joanny Siemiątkowskiej jej funkcję przejęła Zofia Majchrzak, która osiągnęła w wyborach 

drugi wynik; 

- w czerwcu samorząd włącza się w organizację i prowadzenie pikniku na pożegnanie roku 

szkolnego 20 VI 2017 r. 

Przedstawicielki Samorządu Mieszkanek Bursy brały udział w cotygodniowym 

„Konkursie Czystości” - oceniając estetykę i czystość w pokojach mieszkalnych. 

 Samorząd podjął wiele inicjatyw wolontarystycznych promując je wśród naszych 

wychowanek na założonej przez przewodniczącą stronie na facebooku. Już od października 

aktywizował wszystkie mieszkanki do zbierania plastikowych nakrętek potrzebnych na 

sfinansowanie rehabilitacji dla 2 letniego Fabiana Andrzejewskiego cierpiącego na zaniki 

korowo-podkorowe, brak odruchu ssania i połykania. W grudniu zostało również 

zorganizowane przedstawienie pt. ”Ślub Mieszka i Dobrawy” dla podopiecznych Domu 

Pomocy Społecznej przy ul. Św. Rocha 13. Społeczność bursy  zaangażowała się w akcję 

„Zaczarowany ołówek” organizowaną przez Fundację Pomocy Humanitarnej 

RedemptorisMissio. 



 
Kandydatki do Samorządu Mieszkanek Bursy 

 

 
Wybory do SMB 

 

 

 

Przedstawienie dla podopiecznych DPS – „ Ślub Mieszka i Dobrawy” 

 



 

Współorganizacja – Grill nad Wartą 

 

Udział w akcji – „ Zaczarowany ołówek” 


