
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO ZA ROK 2019/2020 

          W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd Uczniowski prowadził działalność 

dochodową, charytatywną, rozrywkową oraz reprezentacyjną.  

         Swoją pracę opiekunowie SU rozpoczęli od organizacji kampanii wyborczej,  

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

weszli:                         

 Przewodnicząca: Wiktoria 

Zabrzeńska, kl. VIII a 

 Z-ca przewodniczącej: Zofia 

Salamon, kl. VIII a 

 Skarbnicy: Joanna Gabryś, Julia 

Kossakowska, Kacper Rembiasz,   

kl. VIII a  

 

 

Ponadto w Samorządzie Uczniowskim pracowali: 

kl. VI a kl. VII a kl. VIII a kl. VIII b 

Miłosz Salabura 

Kacper Hajduga 

Alicja Sromek Julia Pajor  

Julia Hajduga 

Magdalena Pociecha 

Klaudia Michalak 

Martyna Salamon 

Martyna Czuba 

Klaudia Staszak 

Krystian Rębilas 

Piotr Szkarłat 

Dawid Skórnóg 

Wiktor Pachota  

Kinga Bednarek 



Mikołaj Salabura 

Piotr Michalak  

 

W skład Pocztu Sztandarowego wchodzili:  

1. Dawid Skórnóg, Klaudia Staszak, Kinga Bednarek 

2. Piotr Szkarłat, Martyna Salamon, Zofia Salamon 

Poczet Sztandarowy brał udział w uroczystościach szkolnych oraz reprezentował 

szkołę na uroczystościach gminnych: Łososińskie Święto Plonów - Dożynki Gminne, Gminne 

obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Michalczowej.  

 

 

 

 

 



Na przestrzeni całego roku szkolnego przedstawiciele SU brali udział                                          

w różnych uroczystościach na terenie szkoły. Jedną z nich było ślubowanie pierwszoklasistów                    

z udziałem Pocztu Sztandarowego. Samorząd Uczniowski przywitał w społeczności szkolnej 

nowe koleżanki i kolegów, wręczając im upominki w postaci teczek pierwszoklasisty.  

 

 

  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego                   

w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli życzenia i wręczyli kwiaty wszystkim 

nauczycielom, pracownikom szkoły oraz przybyłym gościom.  

 

 



 

 

 

Samorząd Uczniowski przyłączył się także do akcji ,,Szkoła pamięta”, której celem 

było pielęgnowanie pamięci o bohaterach walczących w obronie wolności naszej Ojczyzny. 

Uczniowie odwiedzili miejsca pamięci oraz groby osób zasłużonych dla naszej miejscowości. 

Poczet Sztandarowy uświetnił również akademię z okazji Narodowego Święta  

Niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jedną z akcji przeprowadzonych przez Samorząd Uczniowski był kiermasz kulinarny 

pod hasłem „Jedzmy smacznie, zdrowo i kolorowo”, którego celem było promowanie wśród 

uczniów zdrowych nawyków żywieniowych. Podczas przerw na korytarzu pojawiły się 

stanowiska ze zdrowymi przekąskami. Można było spróbować sałatek owocowych                              

i warzywnych, smacznych,  kolorowych kanapek, galaretek owocowych, a także 

przepysznych deserków i babeczek.  

 

 

 

 

 



 

Samorząd Uczniowski zaangażował się również w szkolne Mikołajki. Członkowie SU 

przebrani za Mikołajów odwiedzili wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły i wręczyli 

im słodkie upominki. Z inicjatywy SU nasza szkoła wyglądała w tym dniu niezwykle 

świątecznie,  gdyż dzieci ubrane  były na czerwono, a na głowach miały mikołajkowe czapki.    

 

 

 

 

 

Przed Świętami Bożego Narodzenia, Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na 

„Najciekawszy stroik bożonarodzeniowy” oraz „Szopkę bożonarodzeniową”. Celem 

konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz rozwijanie 



kreatywności i zdolności plastycznych.  Wszystkie prace konkursowe były bardzo oryginalne 

i wprowadziły nas w świąteczny nastrój.  

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowano upominki dla wszystkich 

nauczycieli oraz pracowników szkoły. Przedstawiciele SU wręczyli kartki świąteczne                     

z życzeniami oraz stroiki pracownikom instytucji na terenie Łososiny Dolnej - Urząd Gminy, 



Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek 

Zdrowia, Bank Spółdzielczy.  

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyły się dwie dyskoteki dla klas IV- VIII, 

które były dla uczniów świetną formą spędzenia wolnego czasu oraz okazją do integracji                                   

z rówieśnikami. Ponadto SU zapewnił oprawę muzyczną oraz rozrywkową podczas zabawy 

andrzejkowej i noworocznej, a także ufundował nagrody dla uczestników konkursów.  

 

 

 

 



W czasie ferii zimowych odbył się wieczór filmowy skierowany do uczniów klas III-V 

oraz VI-VIII. Fotele kinowe zastąpiły wygodne karimaty, koce i poduszki co pozwoliło 

uczniom poczuć się jak w kinie. Seanse filmowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 

uczniów i były świetną okazją do spędzania czasu w miłym towarzystwie.     

      

 

 

 

 
 

Samorząd Uczniowski prowadził też działalność charytatywną. W okresie 

świątecznym przedstawiciele SU sprzedawali kartki na rzecz fundacji „Sursum Corda”, która                   

wspiera dzieci niepełnosprawne, umożliwiając im korzystanie z pomocy medycznej w ramach 

akcji „Na Ratunek”. Zbierano także pieniądze w akcji „Góra grosza” organizowanej przez 

Towarzystwo Nasz Dom, której celem była pomoc dzieciom, wychowującym się poza własną 

rodziną. Uzbieraną kwotę przekazano organizatorom akcji.  

 



 

 

 



Samorząd Uczniowski wyłonił laureatów Ligi Prymusów w roku szkolnym 

2019/2020. Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe upominki.  

I miejsce: średnia ocen 5,70 i wzorowe zachowanie 

Joanna Gabryś - kl. VIII a 

Wiktoria Zabrzeńska - kl. VIII a 

II miejsce: średnia ocen 5,40 i wzorowe zachowaie 

 Julia Hajduga - kl. VIII a 

III miejsce: średnia ocen 5,20 i wzorowe zachowanie 

 Jan Rasiński - kl. IV a 

IV miejsce: średnia ocen 5,17 i wzorowe zachowanie 

 Wiktoria Hila - kl. V b 

 Oliwia Kmiecik - V b 

 Aleksander Gabryś - VI a 

V miejsce: średnia ocen 5,11 i wzorowe zachowanie 

 Radosław Bocheński - kl. VII 

Oliwia Słomka - kl. V a 

Julia Zawadzka - kl. V a 

VI miejsce: średnia 5,10 i wzorowe zachowanie 

 Kinga Bednarek - kl. VIII b  

VII miejsce: średnia 5,0 i wzorowe zachowanie 

 Karolina Kwarciak - kl. VI a 

Julia Piwowar - kl. VI b 

 Kinga Czepiel - kl. V a 

 Olga Ciastoń - kl. V a 

 Katrzyna Pysno - kl. V a 

 Przemysła Orzechowski - kl. V a 

 Zofia Piwowar - kl. IV a 

 Emilia Zawadzka - kl. IV a 

 Kacper Hajduga - IV a 

 Maksymilian Kania - kl. IV a 

 

 

AKCJE PROFILAKTYCZNE  

 Żyj zdrowo, odżywiaj się zdrowo”- w ramach tej akcji zorganizowano kiermasz 

kulinarny pod hasłem „Jedzmy smacznie, zdrowo i kolorowo”, przygotowano gazetkę 



tematyczną dotyczącą zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie wykonali plakaty 

promujące akcję. 

 

 

  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. 

W ramach tej akcji przygotowano prezentację multimedialną, którą zamieszczono na 

stronie internetowej szkoły oraz wysłaną drogą mailową do uczniów. 

W klasach 0-III,współpracując z wychowawcami, promowano stosowanie zwrotów 

grzecznościowych poprzez plakaty umieszczone na drzwiach sal lekcyjnych.  

W czasie zdalnego nauczania dzieci miały możliwość nauczenia się piosenki  

o ,, Dobrych manierach”. 

 



 

 Stop dopalaczom - plakaty oraz film edukacyjny zamieszczono na stronie internetowej 

szkoły, a także wysłano do uczniów. 

 

       Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną nie było możliwe przeprowadzenie 

części zaplanowanych działań SU, a niektóre zostały zmodyfikowane. Szczegółowe 

informacje na temat działalności SU w roku szkolnym 2019/2020 zostaną przekazane do 

dokumentacji szkoły. 

Wszyscy uczniowie, którzy pracowali w tym roku na rzecz Samorządu Uczniowskiego 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i miłą 

współpracę.  

                                             Opiekunowie SU: Małgorzata Bielak, Adriana Rejowska-Seruga  

 

 


