
Działalność Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Łososinie Dolnej w roku szkolnym 2017/2018 

W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd  Uczniowski prowadził działalność 

dochodową, charytatywną, rozrywkową oraz reprezentacyjną. Swoją pracę rozpoczął od 

organizacji kampanii wyborczej a następnie wyborów, które zostały zakończone powołaniem 

Rady Samorządu, poszczególnych sekcji oraz ustaleniem planu pracy na nowy rok szkolny. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Łososinie Dolnej po uroczystym rozpoczęciu roku 

szkolnego 2017/2018 oddali hołd ofiarom II Wojny Światowej 

składając kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów 

wojennych z naszej okolicy. Natomiast 9.11.2017r. w naszej 

szkole odbyła się uroczystość z okazji 99 rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. W uroczystościach wziął udział 

Poczet Sztandarowy. Samorząd Uczniowski włączył się 

również w gminne obchody Święta Niepodległości poprzez 

udział w uroczystościach Pocztu Sztandarowego oraz złożenie 

kwiatów i zniczy pod Pomnikiem poświęconym pamięci 

poległych za Ojczyznę.  

 



23.11.2017r.  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej odbył się 

 " I Kiermasz Jesienny - Zdrowie wprost ze spiżarni...". Samorząd Uczniowski przeprowadził 

akcję promocyjną kiermaszu, wykonał ozdobne etykiety na słoiki, pomagał w dekoracji 

produktów oraz ich sprzedaży.  

 

 

W dniu 27 października 

2017r. w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II odbyło się 

uroczyste ślubowanie klas 

pierwszych z udziałem Pocztu 

Sztandarowego. Samorząd 

Uczniowski powitał w gronie 

społeczności uczniowskiej naszej 

szkoły nowych kolegów 

 i koleżanki. Przygotował dla 

nich skromne upominki  

w postaci opasek odblaskowych 

przypominających  

o bezpieczeństwie w drodze do 

szkoły oraz długopisy i ołówki 

niezbędne w piórniku każdego pierwszoklasisty.  

 



W dniach 18 - 20 grudnia 2017r  na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego w naszej 

szkole gościło Mobilne Planetarium. Uczniowie mogli podziwiać Wszechświat jak nigdy 

dotąd. Prezenterzy zabrali uczniów w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni.  

 

Samorząd Uczniowski zaprosił również prosto z Nieba św. Mikołaja (przewodniczący 

szkoły Krystian Rak), który wraz z Aniołami (Joanna Jaśkiewicz, Kinga Faron i Patrycja 

Firlej) obdarował uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły nie tylko cukierkami, ale 

przede wszystkim dużą dawką uśmiechu. Najwięcej radości sprawił swoją wizytą św. Mikołaj 

naszej uczennicy Gosi Hili, którą odwiedził w domu.  

 



 

W dniach 20, 21 grudnia odbył się w naszej szkole Przegląd Szopek i Stroików 

Świątecznych, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i SK Caritas. Celem przeglądu 

było kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, promowanie lokalnego 

rękodzieła, integracja rodzin, wspólne spędzanie wolnego czasu z dziećmi. Uczniowie 

wykonali szopki i stroiki różnymi technikami i z najróżniejszych materiałów. Wszystkie prace 

były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a ich urok przeniósł nas w magiczny czas 

Świąt Bożego Narodzenia.  

 



Samorząd Uczniowski zorganizował ponadto „Noc Filmową” dla uczniów klasy VII, 

II i III G oraz „Wieczór Filmowy” dla uczniów klas IV-VI. Prezentowane filmy miały na celu 

uświadomienie uczniom występowania zagrożeń w różnych obszarach życia i sposobów 

radzenia sobie z nimi. 

Poczta Walentynkowa cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególne uznanie 

organizatorzy składają klasie 4b. 

 

Z inicjatywy Samorządu odbyły się trzy dyskoteki na terenie naszej szkoły oraz jeden 

raz gościliśmy uczniów z  zaprzyjaźnionej szkoły w Iwkowej. 

SU przeprowadził również kilka akcji charytatywnych m.in.: sprzedaż kartek 

świątecznych na rzecz fundacji Sursum Corda, Góra Grosza, sprzedaż stroików świątecznych 

bożonarodzeniowych oraz ciast i ciasteczek na Wielkanoc 

W roku szkolnym 2017/2018 były realizowane zadanie związane z następującą 

tematyką: „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”. Wszyscy nauczyciele  

i wychowawcy zwracali uwagę wychowankom na potrzebę kulturalnego wyrażania się  

w życiu codziennym. Cel ten realizowany jest począwszy od najmłodszych klas do klas 

gimnazjalnych. Wszelakie przejawy używania wulgaryzmu były eliminowane  

i odnotowywane w zeszytach wychowawców. W czasie przeprowadzanie plebiscytu na 



najmilszą uczennicę i najmilszego ucznia organizatorzy zwracali uwagę aby wybierani 

uczniowie odznaczali się wysoką kulturą osobistą i kulturą słowa. Zwycięzcy w pełni 

spełniają to kryterium.  

20 czerwca 2018 roku Samorząd Uczniowski uczestniczył w uroczystym pożegnaniu 

klas trzecich gimnazjum. Na akademii tej oraz podczas zakończenia roku szkolnego 

uczniowie, którzy aktywnie i wzorowo pracowali w SU otrzymali podziękowania, 

pamiątkowe długopisy i słodkie upominki. 

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo 

wpływać na to, co się w niej dzieje.  

   

              Dziękujemy za współpracę !!! 

Opiekunowie i zarząd Samorządu Uczniowskiego 


