
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2016/2017 

 

   W dniu 22 września 2016r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które 

poprzedzone były dwutygodniową kampanią wyborczą. W gimnazjum pod opieką pani 

Klaudii Dadał przewodniczącą została Julia Oleksy. W szkole podstawowej wybory 

organizowała pani Maria Pajor , przewodniczącą została Eliza Sromek . 

Pozostali kandydaci zostali członkami Rady Samorządu Uczniowskiego . 

Szkoła Podstawowa: 

1. Biernacka Aleksandra 

2. Biernacka Patrycja 

3. Biernacki Piotr 

4. Czepiel Julia 

5. Gabryś Joanna 

6. Hajduga Julia 

7. Hajduk Oliwia 

8. Jajeśnica Zuzanna 

9. Kasprzyk Filip 

10. Rembiasz Adrian 

11. Rembiasz Mateusz 

12. Salamon Maciej 

13. Zabrzeńska Wiktoria 

 

 

 

Gimnazjum: 

 

1. Cabała Julia 

2. Gwóźdź Juila 

3. Hajduk Patrycja 

4. Krężołek Magdalena 

5. Mliczek Ewelina 

6. Olchawa Kamila  

7. Orzechowska Katarzyna 

8. Sarota Urszula 

9. Serafin Monika 

10. Słowińska Zuzanna  

11. Trojanowska Alicja 

12. Wojtas Aleksandra 

13. Załubski Jan 

 

 

 

 



AKCJA "STOP DOPALACZOM" 

Przez cały rok szkolny pod opieką opiekunów Samorząd prowadził akcje  

STOP DOPALACZOM. 

 

W tym celu odbywały się:  

 

 - całoroczne audycje przez szkolny radiowęzeł o tematyce uzależnień i dopalaczy  

- zorganizowanie spotkania z policjantem 

- zorganizowanie dwóch nocy filmowych, projekcja filmów o tematyce uzależnień 

- przeprowadzenie między klasowego konkursu na najlepszy plakat i hasło antydopalaczowe 

-  przygotowanie happeningu pt. " ....I nie wódź nas na dopalenie” 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

 

W grudniu nasza szkoła brała udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”, organizowanej 

przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji było zebranie funduszy dla ciężko chorej 

dziewczynki, Blanki. 

Akcji przewodniczył SU pod opieką opiekunów. Przedstawiciele SU zbierali do specjalnych 

puszek „grosze” przynoszone przez uczniów, bardzo zaangażowanych w tę akcję. Uzbieraną 

kwotę przekazano organizatorom akcji.  



Szkoła wzięła również udział w akcji „ Pomoc dla Kacperka Ciastonia” w której zbieraliśmy 

pieniądze na operację serduszka. 

 

 

 

Bardzo dziękujemy rodzicom i 

uczniom za zaangażowanie w pomoc 

potrzebującym. 

 

 

 

 

 

 

 

POPOŁUDNIA I NOCE FILMOWE 

 

Samorząd Uczniowski z opiekunami  zorganizował  dwa Popołudnia Filmowe dla szkoły 

podstawowej oraz  dwie  Noce Filmowe dla gimnazjum. 

Imprezy miały charakter integracyjny. Podczas imprez filmowych  uczestnicy mogli zakupić 

ciepłe napoje, owoce oraz gofry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIERMASZ CIAST ORAZ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI 

Samorząd Uczniowski zorganizował kilka kiermaszy zdrowej żywności oraz ciast w ciągu 

roku szkolnego dla gimnazjum i szkoły podstawowej. Uczniowie mogli zakupić w trakcie 

przerw ciasteczka. 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEGLĄD OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH 

 

 

Samorząd Uczniowski zorganizował , tradycyjny już w naszej szkole przegląd  szopek i  

stroików  świątecznych dla uczniów szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie, którzy 

wykonali najpiękniejsze stroiki otrzymali nagrody. 

 



 

 

 

 

 

 

 



WALENTYNKI 

 

W lutym z okazji święta zakochanych Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole 

podstawowej i gimnazjum  pocztę  walentynkową. Wszyscy zainteresowani mogli przelać na 

kartki swoje uczucia i przekazać je wybranej osobie.  

 

 

WYBORY NA NAJMILSZĄ UCZENNICĘ I NAJMILSZEGO UCZNIA 

 

 

 

Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory na 

Najmilszą Uczennicę i Najmilszego Ucznia Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum .  

Najmilszą uczennicą została Wioletta Hajduk z 

klasy VI A, a najmilszym uczniem Bartosz Sromek 

z klasy V A w szkole podstawowej . 

Natomiast w Szkole Gimnazjalnej Najmilszą 

Uczennicą została Monika Serafin klasa III B , a 

Najmilszym Uczniem został Krystian Nowak klasa 

III C. 

 

 

 

 



KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ SALĘ LEKCYJNĄ 

 

Samorząd Uczniowski ogłosił we wrześniu konkurs na najładniejszą salę lekcyjną.  

Przedstawiciele SU co miesiąc sprawdzali klasy i przyznawali punkty według 

ustalonych kryteriów. Największą liczbę punktów zdobyła w szkole podstawowej klasa 0b.   

W gimnazjum zwyciężyła klasa Ic. Nagrodą dla zwycięskich klas był, 

zasponsorowany przez Samorząd Uczniowski, wyjazd do Parku Trampolin „Ninja Jump” 

Nowego Sącza, który odbył się 13 czerwca 2017r. 

 



 



 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 

23 czerwca 2017  roku Samorząd Uczniowski uczestniczył w uroczystym zakończeniu 

roku szkolnego. Na akademii tej uczniowie, którzy aktywnie   i wzorowo pracowali w SU 

otrzymali pisemne podziękowanie i książki. 

 

WYBORY NOWEGO OPIEKUNA SAMORZĄDU 

 

Samorząd uczniowski przeprowadził wybory nowego opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.  

Wynik głosowania ogłoszony zostanie uczniom we wrześniu.  

Gratulujemy zwycięstwa oraz zaufania młodzieży. Życzymy wspaniałych pomysłów 

oraz bardzo dobrej współpracy w nadchodzącym roku szkolnym. 

Dziękujemy serdecznie za pomoc i wspaniałą atmosferę dyrekcji, nauczycielom , 

rodzicom i młodzieży.  

 

Maria Pajor i Klaudia Dadał 

 


