
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZA ROK 

2018/2019 

          W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd  Uczniowski prowadził działalność dochodową, 

charytatywną, rozrywkową oraz reprezentacyjną. Ponadto SU zorganizował akcję związaną z 

uświadomieniem młodzieży szkodliwości substancji typu dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna oraz 

napoje energetyzujące oraz promujące kulturę słowa. 

Swoją pracę opiekunowie SU rozpoczęli od organizacji kampanii wyborczej  

a następnie wyborów, które zostały zakończone powołaniem Rady Samorządu, w skład  której weszli:  

 Przewodniczący: Patryk Bednarek 

 Z-ca przewodniczącego: Klaudia Bryniak 

 

oraz poszczególnych sekcji. Uczniowie którzy pracowali w Samorządzie uczniowskim: 

VIIa VIIIa VIIIb IIIaG IIIbG IIIcG 

Joanna Gabryś, 

Wiktoria 

Zabrzeńska 

Aleksandra 

Biernacka, 

Patrycja 

Biernacka, Piotr 

Biernacki, Julia 

Czepiel, Oliwia 

Hajduk, Wioletta 

Hajduk, Filip 

Kasprzyk, Oliwia 

Kołodziej, 

Marcelina Kulig, 

Marcel Kuźma, 

Dawid Mróz, 

Gabriela Ligęza, 

Natalia Oleksy, 

Krystian Pajor, 

Adrian 

Rembiasz, 

Mateusz 

Rembiasz 

Dominika 

Szewczyk, 

Gabriela Wojtas 

Anna Bodziony, 

Alicja Klimek, 

Julia Kukla, 

Damian Skutnik 

Aneta Słomka, 

Małgorzata 

Królczyk 

Patrycja Salamon 

Patrycja Zięć 

 

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

 SU prowadził spotkania w celu omówienia bieżących tematów, uroczystych spotkań 

okolicznościowych, prowadzenia gazetek ściennych i audycji przez radiowęzeł. 

 

DZIAŁALNOŚĆ DOCHODOWA 

 zorganizowanie "Nocy filmowej" (kl. VI SP – III G)  

 zorganizowanie dwóch dyskotek (IV SP – IIIG) 

 zorganizowanie kiermaszu walentynkowego 



 zorganizowanie loterii fantowej 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

 wsparcie finansowe uczennicy chorej na nowotwór 

 udział w akcji „Góra Grosza”  

 sprzedaż kartek na rzecz fundacji „Sursum Corda” z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 

Wielkanocnych  

DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA  

 organizacja nocy filmowej 

 organizacja dyskotek szkolnych,   

 prowadzenie koncertu życzeń przez szkolny radiowęzeł 

 organizacja zabaw noworocznych (w tym prowadzenie zabaw dla uczniów klas młodszych) 

 organizacja walentynek: poczta walentynkowa,  

 włączenie się w przygotowanie pobytu grupy młodzieży gimnazjalnej z Crescentino  

z Włoch w naszej szkole, organizacja dyskotek podczas tego pobytu 

 konkurs na najsympatyczniejszą uczennicę oraz najsympatyczniejszego ucznia 

  „Liga Prymusów” 

DZIAŁALNOŚĆ REPREZENTACYJNA 

 udział w uroczystościach na terenie szkoły oraz poza nią 

 udział Pocztu Sztandarowego w różnych uroczystościach szkolnych i gminnych  

 opiniowanie dokumentów szkolnych 

 udział w uroczystościach pogrzebowych 

 przygotowywanie gazetek okolicznościowych 

 przygotowywanie życzeń i upominków z okazji imienin, Dnia Nauczyciela, Świąt Bożego 

Narodzenia oraz Wielkanocnych, zakończenia roku szkolnego 

 dbanie o Kącik Papieski (zakup kwiatów pod pomnik) 

 przeprowadzenie wyborów na Najmilszą Uczennicę (Martyna Salamon VIIa )  

i Najmilszego Ucznia ( Dawid Skórnóg) Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi 

 przeprowadzenie wyborów na Opiekuna Samorządu 2018/2019 r. (Adrianna Rejowska – Seruga, 

Małgorzata Bielak).   

 

AKCJA PROFILAKTYCZNA  

 emisja audycji przez szkolny radiowęzeł o tematyce uzależnień i dopalaczy oraz kultury słowa 

 przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat zagrożeń związanych z dopalaczami i 

prezentowanie ich w klasach III -  VI SP przez przedstawicieli SU( Anna Bodziony, Julia Kukla) 

 przeprowadzenie w klasach 0 – 3 dnia kultury słowa przez przedstawicieli SU(Joanna Gabryś, 

Wiktoria Zabrzeńska) 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Opiekunowie: 

Małgorzata Kuźma – Śliwińska, Anna Pajor 


