
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZA ROK 

2020/2021 

 

 W roku szkolnym 2020/2021 Samorząd Uczniowski prowadził działalność 

reprezentacyjną i charytatywną. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną 

działalność ta była bardzo ograniczona. 

 

         Swoją pracę opiekunowie SU rozpoczęli od organizacji kampanii wyborczej,  

a następnie wyborów, które zostały zakończone powołaniem Rady Samorządu,  

w skład której weszli: 

Przewodnicząca: Julia Piwowar kl. VII b 

Z-ca przewodniczącej: Justyna Kulig kl. VIII 

Skarbnik: Anna Orzeł  

 

Ponadto w Samorządzie Uczniowskim pracowali: Aleksander Gabryś, Milena Wikar, 

Aleksandra Szewczyk, Alicja Sromek. 

 

Podczas pierwszego spotkania został ustalony plan pracy na cały rok szkolny. 

Samorząd Uczniowski na bieżąco prowadził spotkania w celu omówienia aktualnych tematów 

i zadań do realizacji. 

 

SU realizował zadania: 

 

✔ „Tydzień grzeczności i uprzejmości” – październik 

✔ Kultura słowa, zwroty grzecznościowe i uprzejme odnoszenie się uczniów wobec 

swoich rówieśników. Promowanie piękna mowy ojczystej i wyeliminowanie ze 

słownika zwrotów wulgarnych. Stosowanie zwrotów grzecznościowych. 

✔ „Liga Prymusów”. 

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

✔ udział w akcji „ Wyślij pączka do Afryki” 2021 i pomoc potrzebującym ludziom w 

Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej.



 
 

DZIAŁALNOŚĆ REPREZENTACYJNA 

✔ udział przedstawicieli SU w uroczystościach na terenie szkoły oraz poza nią – 

poświęcenie nowego sztandaru szkoły. 

✔ udział Pocztu Sztandarowego uroczystościach szkolnych. 

✔ złożenie wiązanki i zapalenie zniczy przy Pomniku Niepodległości, przy kościele. 

                                   
✔ Opiniowanie dokumentów szkolnych. 

✔ Ślubowanie klas I - przygotowanie upominków dla pierwszoklasistów. 

✔ Przygotowywanie gazetek okolicznościowych. 



✔ Przygotowanie kartek świątecznych życzeń i upominków z okazji świąt oraz 

zakończenia roku szkolnego. Podziękowania dla nauczycieli.

 
 

                                           

✔ Przygotowanie kartek świątecznych z życzeniami oraz złożenie życzeń pracownikom 

instytucji na terenie Łososiny Dolnej -Urząd Gminy. 



 
   AKCJE PROFILAKTYCZNE 

✔ „Tydzień grzeczności i uprzejmości w szkole.” 

Celem akcji było propagowanie zasad dobrego wychowania na co dzień oraz 

promowanie kultury osobistej w kontaktach międzyludzkich.  Przesłaniem tego 

tygodnia było bycie dla siebie życzliwym i rozwiązywanie pokojowe wszelkich 

konfliktów. W klasach powstały kodeksy życzliwości. Młodsze dzieci stworzyły 

„Drzewa Życzliwości" na których uczniowie przyczepili karteczki z miłymi słowami. 

W ramach tej akcji wychowawcy klas, na godzinach wychowawczych przygotowali 

pogadankę  na temat kultury słowa i właściwego zachowywania się. 

  

W kolejnych dniach tygodnia uczniowie wykonywali różne zadania. 

 W poniedziałek uczniowie klas młodszych wykonali "Drzewka życzliwości", na którym będą 

tylko miłe słowa.  

We wtorek na godzinie wychowawczej: 

Klasy czwarte przygotowały plakaty Szkolnego Kodeksu Dobrego Zachowania Ucznia. 

Klasy piąte  plakat związany z  „Kulturą w miejscu publicznym”. 

Klasy szóste plakat związany z „Kulturą stroju”. 

Klasy siódme zaprezentowały  „Kulturę słowa”. 

Klasy ósme „Kulturę na co dzień- czyli jak grzeczność pomaga   w życiu”.  

Uczniowie wybrali też spośród uczniów danej klasy "Dziewczynę z Klasą" i " Chłopaka z 

Klasą".  



        
 

 

✔ Przeprowadzono też akcję „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”.  

Wychowawcy klas przeprowadzili pogadankę w klasach. 

Każda klasa I – III przygotowała karmnik w którym uczniowie systematycznie 

uzupełniali jedzenie dla ptaków. 

 



 

 
 

       Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną nie było możliwe przeprowadzenie 

części zaplanowanych działań SU, a niektóre zostały zmodyfikowane. 

 

      W roku szkolnym 2021/2022 opiekunami SU będą panie: Barbara Grzyb i Dorota 

Wolińska. 

 

                                             Opiekunowie SU: Marzena Kukla, Agnieszka Klimek. 

 

 

 

 

 

Kim je 

 

 


