
 

 

 

 
 
 

Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, 

ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia. 

 Herodot 

Patronat Prezydenta Miasta Szczecin 

oraz 
Honorowy Patronat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

II Międzyszkolne Forum Samorządowe 
 

Zespół Szkół nr 5 oraz ODN w Szczecinie dziękuje  szkołom za udział w akcji samorządowej w tym roku 

propagującej rozwój czytelnictwa oraz kształtowanie wartości przywiązania do ojczyzny  i promowanie marki 

miasta Szczecin. Akcja ma charakter cykliczny, rok 2017 poświęciliśmy tematom dotyczącym funkcjonowania 

młodego człowieka w społeczeństwie, promowaniu miasta Szczecin. 

Nasze spotkanie 10 kwietnia 2017roku swoją obecnością uświetnił  wicekurator Kuratorium Oświaty 

 w Szczecinie pan Jerzy Sołtysiak oraz Edyta Ksiąg  inspektor Wydziału Oświaty Urzędu miasta Szczecin. 

W tym roku szkolnym gościliśmy samorządy: 

 ZS nr 3, OSMI stopnia, ZSS, SP35 , SP nr 7, Gimnazjum nr 34, ZS nr16, SP nr 23, LOXIV, LOXVIII, ZSO nr 9, 

Gimnazjum nr 29, SP nr 35. 

Uczniowie szczecińskich szkół dzieli się doświadczeniami związanymi z działaniami młodego człowieka w 

szkole oraz podczas warsztatów stworzyli wizerunki idealnego nauczyciela opiekuna samorządu oraz 

idealnego ucznia. 

W tle naszych obrad rozbrzmiewała piosenka poświęcona naszemu miastu, którą promował Zespół Szkół nr 

16 podczas swoich akcji samorządowych. 

Nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu prowadzonym przez Pawła Kołodzińskiego dotyczącym Sensu  

pracy nauczyciela w zagmatwanym świecie. 

Pani Renata Majewska doradca metodyczny, coach, zaprosiła uczestników do programu aktywizacji 

samorządności uczniowskiej , którego pierwsze spotkanie zaplanowano w czerwcu tego roku. 

Prezentacje samorządów uczniowskich można obejrzeć na stronie: http://www.lo18.szczecin.pl/ oraz 

http://odn.zce.szczecin.pl/  

Koordynator II Forum Samorządów Uczniowskich miasta Szczecin 

Dagmara Lewartowska 

Opiekun SU ZS nr 5 oraz doradca metodyczny ODN w Szczecinie 

http://www.lo18.szczecin.pl/
http://odn.zce.szczecin.pl/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prezentacje Szkół: 

 Szkoła Podstawowa nr  23 w Szczecinie 

 Szkoła Podstawowa nr  35 w Szczecinie 

 Gimnazjum nr  34 w Szczecinie 

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Szczecinie 

 Zespół Szkół nr 3 w Szczecinie 

 Zespół Szkół nr 5 w Szczecinie 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie 

 Zespół Szkół nr 16 w Szczecinie 
 

 

 

http://www.lo18.szczecin.pl/dokumenty2016_2017/forum_samorzadowe_2017/sp23.pptx
http://www.lo18.szczecin.pl/dokumenty2016_2017/forum_samorzadowe_2017/sp35.pptx
http://www.lo18.szczecin.pl/dokumenty2016_2017/forum_samorzadowe_2017/gim34.pptx
http://www.lo18.szczecin.pl/dokumenty2016_2017/forum_samorzadowe_2017/osm.pptx
http://www.lo18.szczecin.pl/dokumenty2016_2017/forum_samorzadowe_2017/zs3.pptx
http://www.lo18.szczecin.pl/dokumenty2016_2017/forum_samorzadowe_2017/zs5.pptx
http://www.lo18.szczecin.pl/dokumenty2016_2017/forum_samorzadowe_2017/zso9.pptx
http://www.lo18.szczecin.pl/dokumenty2016_2017/forum_samorzadowe_2017/zso16.mp4


 

 

 

 


