
W ciągu roku szkolnego miało miejsce 20 spotkań SMB, podczas których 

przedstawicielki uczyły się planowania, wypracowywania wspólnych rozwiązań, radzenia 

sobie z napotkanymi problemami oraz dążenia do realizacji celów grupy: 

I spotkanie (8 IX) - zgłoszenie wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian do Regulaminu 

Samorządu Mieszkanek Bursy; 

II spotkanie (14 IX) – zatwierdzenie i wprowadzenie zmian do Regulaminu Samorządu 

Mieszkanek Bursy; 

III spotkanie ( 22 IX) -  szczegółowe omówienie propozycji dotyczących organizacji  Dnia 

Komisji Edukacji Narodowej przez SMB; 

IV spotkanie (6 X ) - ogłoszenie wyników wyborów, zapoznanie przedstawicielek 

Samorządu z Regulaminem SMB oraz z Planem Pracy Samorządu na rok szkolny 2015/2016, 

rozwijanie samorządności i odpowiedzialności poprzez rozdzielenie obowiązków pomiędzy 

członkinie SMB. Uczestniczki spotkania zgłosiły również propozycję kontynuowania zbiórki 

nakrętek plastikowych oraz podjęły kontynuację programu pomocy koleżeńskiej; 

V spotkanie (6 XI) – wstępne przygotowania do przedstawienia w ramach wolontariatu na 

rzecz Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. 

Rocha w Poznaniu; 

VI spotkanie (18 XI) -ustalenia dotyczące zorganizowania przedstawienia dla podopiecznych 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Rocha w Poznaniu; 

VII spotkanie (24 XI) – szczegółowe ustalenia dotyczące przedstawienia teatralnego pt.: 

„CZTERY PORY ROKU”  dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej; 

VIII spotkanie (25 XI) - szerzenie idei wolontariackich: próba przedstawienia „ CZTERY 

PORY ROKU”  oraz wykonanie rekwizytów potrzebnych do przedstawienia; 

IX spotkanie (30 XI) – zbiórka środków pieniężnych wśród wychowanek Bursy oraz zakup 

słodkich upominków dla podopiecznych DPS-u; 

X spotkanie (30 XI) - próba generalna przedstawienia pt. "CZTERY PORY ROKU", 

ćwiczenie śpiewania wybranych pastorałek i kolęd przy akompaniamencie gitary; 

XI spotkanie (1 XII) - zaprezentowanie przygotowanego przedstawienia podopiecznym 

Domu Pomocy społecznej przy ul. Św. Rocha 13 w Poznaniu; 

XII spotkanie (13 XII) – spotkanie i rozmowa opiekuna SMB z przewodniczącą SMB 

dotycząca odpowiedzialności za powierzone i pełnione funkcje;  

XIII spotkanie (12 I) – podsumowanie inicjatyw i działań podejmowanych przez członkinie 

SMB w pierwszym półroczu szkolnym; 

XIV spotkanie (24 II) – omówienie sytuacji złamania przez wychowanki regulaminu bursy 

w kwestii niedbałości o mienie placówki, zaproponowanie kar; 

XV spotkanie ( 6 IV) – podsumowanie akcji zbierania nakrętek  na pomoc dla Fabiana 

Andrzejewskiego; zapoznanie ze zmianami w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 oraz 

poruszenie kwestii zaangażowania w organizację zbliżających się imprez w bursie; 

XVI spotkanie (12 IV) - organizacja życia kulturalnego w bursie- opracowanie z 

przedstawicielkami SMB scenariusza imprezy "Pożegnanie Maturzystek; 

XVII spotkanie (27 V) – udział w uroczystości: „Pożegnanie Maturzystek”; 

XVIII spotkanie (10 V) – wstępne ustalenia dotyczące imprezy plenerowej ; „Święto Pyry” 

XIX spotkanie (18 V) – organizacja i udział w imprezie plenerowej ; „Święto Pyry” ; 



XX spotkanie (8 VI) - podsumowanie działań podejmowanych w roku szkolnym 2015/2016 

oraz określenie wniosków do dalszej pracy. 

 

 Przedstawicielki Samorządu Mieszkanek Bursy przez cały rok szkolny brały udział w 

cotygodniowym „Konkursie Czystości” - oceniając estetykę i czystość w pokojach 

mieszkalnych. 

 Samorząd podjął wiele inicjatyw wolontariackich. 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.”CZTERY PORY ROKU” dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 

przy ul. Św. Rocha 13.  

  

 


