
El jardín
Let's grow our garden together!



Skład partii:
Bartosz Hołownia 2ap

Barbara Dulny 2bg

Karolina Kutryś 2bg

Grzegorz Sutkowski 2ag

Zuzanna Pągowska 2ap
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LOGO PARTII
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Przewodnicząca Wiceprzewodniczący

Skarbniczka Spec I Spec II



Zdecydowaliśmy się na
wybranie oficjalnych
kolorów partii. 
Reprezentują one naszą
całą grupę. Każdy kolor jest 
inny bo członkowie różnią
się od siebie pod wieloma
względami. Podczas
kampanii chcemy pokazać
Wam nie tylko nasze
wspólne postanowienia czy
działalność grupową ale 
także, swoją indywidualna
barwę. 4



„El jardín” - znaczenie nazwy
Pomysł nazwy powstał ponad rok temu. Ogród nie powstaje w jeden dzień -
zaczyna się od nasion, które później kiełkują i stają się pięknymi kwiatami. 
Zajmuję to troszkę czasu i cierpliwości. Dopiero na koniec, dzięki 
różnorodnym, kolorowym kwiatom powstaje zachwycający ogród.
Zainspirowało nas to do działania w podobny sposób. Wychodzimy od założeń 
i różnych pomysłów. Następnie będziemy je realizować i pod koniec naszej 
działalności jako samorządu chcemy zostawić szkołę lepsza niż była 
wcześniej.



Nasz program



Zniżki do kawiarni niedaleko szkoły

◉ Mniejszy koszt produktów dla uczniów

◉ Wsparcie lokalnej gastronomii po cięzkim czasie pandemii



Działania przyjazne dla klimatu i 
eco-friendly
◉ Udział w strajku klimatycznym

◉ Wyeliminowanie jak najwięcej 

plastiku z życia codziennego szkoły 

w miarę możliwości



Organizacja Dnia Ziemi, Dnia Zdrowego Trybu
Życia, dni tematycznych oraz kiermaszy książek

◉ Uświadamianie uczniów o tym, jak ważny jest recykling oraz

dbania o środowisko

◉ Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów

◉ Zbieranie środków na cele charytatywne



Aktywny udział w 
akcjach charytatywnych:

◉ Pomoc zwierzętom w schronisku -

Adopcja to nie jedyna forma 

pomocy bezdomnym zwierzętom. 

Każdy, kto chciałby pomóc 

schroniskom, może zaangażować się 

np. przez pomoc finansowa lub 

materialną

◉ Zbieranie funduszy na akcje typu 

"Szlachetna paczka" w okresie 

przedświątecznym.



Nowe czajniki i mikrofale

Planujemy zakup nowych czajników i mikrofali po konsultacji z 

dyrekcją i ustaleniu zasad używania sprzętów przy obecnych

normach sanitarnych



Produkty menstruacyjne dla uczennic

◉ Po zebraniu funduszy, 

darmowe produkty

menstruacyjne będzie 

można znaleźć w każdej z 

łazienek

◉ Zapewnimy regularne 

uzupełnianie produktów, 

aby zawsze były dostępne 

w potrzebie



Umieszczenie odświeżaczy powietrza w 
szatniach
◉ Dużo większy komfort podczas przebywania w pomieszczeniu, przez eliminacje 

nieprzyjemnych zapachów

◉ Zostaną także uwzględnione alergeny uczniów przy ich zakupie.
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Regularne zmienianie dekoracji 
szkoły
◉ Nowe i zróżnicowane ozdoby dodałyby szkolnym korytarzom 

przyjaznego uroku i powiewu świeżości przy każdej ich wymianie

◉ Dekoracje mogłyby być związane z niedalekim świętem, dniem 

tematycznym lub porą roku



Organizacja Yearbook'ów oraz 
merchu szkolnego
◉ Yearbook - książka, w której zgromadzone zostają zdjęcia oraz wpisy 

uczniów z tego samego rocznika. Otrzymuje się ją na zakończenie klasy 

maturalnej. Świetna pamiątka!

◉ Merch szkolny nie musi kończyć się na bluzach i koszulkach! Planujemy 

projekty kolejnych produktów, które będą kojarzyć się nam z 

Cervantesem:)



Współpraca ze szkolnym psychologiem 
podczas nauki zdalnej

◉ Stworzenie konta na instagramie, na które można byłony wysyłać 

anonimowe wiadomości , które będą przekazywane psychologowi.

◉ Anonimowa wiadomość będzie później udostępniana wraz z 

odpowiedzią psychologa, lub wysłana w wiadomości prywatnej.



Utworzenie szkolnego discorda i 
instagrama artystycznego
◉ Szkolny serwer w programie discord ułatwiłby dzielenie się informacjami 

i notatkami czy poznawanie osób o podobnych zainteresowaniach. Oprócz 

wzajemnej pomocy oraz integracji między różnymi rocznikami byłaby tam 

możliwość prowadzenia rozmów na kanałach głosowych.

◉ Nie chcemy aby uczniowie przestali rozwijać się artystycznie podczas pandemii. 

Planujemy założenie konta na instagramie pełnego inspiracji. Byłyby tam 

publikowane również prace naszych uczniów oraz polecana muzyka .



Chcemy zorganizować:
◉ Dni tematyczne ◉ Noc filmowa / Noc w 

szkole

◉ Kiermasz podręczników 

dla pierwszych klas i 

innych książek. 
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