
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

 

W roku szkolnym 2019/2020 opiekunami SU są: Anna Bartusiak, Urszula 

Pawelec i Iwona Walas. Samorząd Uczniowski rozpoczął działalność na początku  

września kampanią wyborczą. Chętni uczniowie do pracy w Samorządzie zgłaszali 

swoje kandydatury oraz przedstawiali swoje pomysły pracy SU. W tym też miesiącu 

odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Podczas zebrania ustalono 

harmonogram pracy SU na rok szkolny 2019/2020 . W I semestrze Samorząd 

Uczniowski klas IV-VIII prowadził swoją działalność w oparciu o plan pracy, a jego 

działalność widoczna była na wszystkich płaszczyznach życia szkoły. Na gazetce  

ściennej SU umieszczano informacje o konkursach i prowadzonych akcjach. Gazetka 

szkolna była systematycznie aktualizowana. Informacje  o wydarzeniach z życia 

szkoły inicjowane przez SU umieszczano także na stronie internetowej szkoły. We 

wrześniu, oprócz wyborów do Rady SU, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 

Chłopaka. Z tej okazji przygotowaliśmy dla wszystkich chłopców życzenia,  które 

znalazły się na gazetce SU .  Zorganizowano także dla wszystkich uczniów naszej 

szkoły zabawę taneczną. 

Październik był dla nas bardzo pracowitym miesiącem, zorganizowaliśmy  

sprzedaż ciast, akcję charytatywną w formie sprzedaży cegiełek dla fundacji 

„Pomocna dłoń”, która była także organizowana w poprzednim roku szkolnym.  Z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej członkowie SU przygotowali życzenia i przekazali 

kwiaty na ręce Dyrekcji Szkoły. Wielkim wydarzeniem dla całej społeczności 

uczniowskiej było zorganizowanie akademii z okazji Święta Szkoły. Uczniowie 

zaprezentowali  swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Na gazetce pojawiły się 

informacje na temat patrona szkoły – Jana Pawła II, pod pomnikiem papieża- Polaka 

zapalono znicze i złożono kwiaty. 

W październiku powitaliśmy również w naszej społeczności szkolnej uczniów 

klasy pierwszej, złożyliśmy im serdeczne życzenia  oraz podarowaliśmy im drobne 

upominki. Środki na zakup podarków pozyskaliśmy podczas kiermaszu ciast 

własnych.  

W listopadzie zmieniono  szatę naszej gazetki zgodnie z kalendarzem 

uroczystości szkolnych, a szczególnie w związku z dniem 1 listopada i 11 listopada, 

które są ważnymi świętami w naszym kraju. W tym roku obchodziliśmy  już 101 

rocznicę Odzyskania Niepodległości. Jak co roku uczniowie zaangażowali się w 

przygotowanie akademii, brali także udział w  obchodach organizowanych przez 

Urząd Gminy i BCK Piekoszowie.  Zorganizowano także z okazji andrzejek  Salon 

Wróżb dla wszystkich chętnych  i odważnych, którzy chcieli poznać swoją przyszłość.  



W grudniu  po raz kolejny postanowiono zorganizować  kiermasz ciast. Część 

zysku pochodzącego ze sprzedaży słodkości przeznaczono na świąteczną pomoc 

dla dzieci na Litwie. Przygotowano także okolicznościową gazetkę oraz 

zmobilizowano uczniów do przygotowania dekoracji świątecznych  sal lekcyjnych,   

udekorowano  choinkę na szkolnym korytarzu.  Aby tradycji stało się zadość, 

wszystkich uczniów odwiedził Święty Mikołaj ze swoim orszakiem Śnieżynek i 

słodkim poczęstunkiem od Rady Rodziców. W grudniu również ogłoszona została 

coroczna akcja charytatywna „Góra Grosza”, w której wzięły udział wszystkie klasy 

naszej szkoły.  

W styczniu  uczestniczyliśmy w organizacji „ Zabawy choinkowej” – dyskoteki 

szkolnej dla uczniów z  klas  4-8  i balu dla uczniów z klas 1- 3 oraz przedszkola. 

Członkowie SU włączyli się w przygotowania zabawy. Został zorganizowany 

kiermasz ciast, aby wspomóc zbiórkę pieniędzy dla naszej małej kielczanki – Hani 

Terleckiej, której rodzice potrzebowali 6 mln na leczenie córki w USA. Zebrana kwota 

zasiliła jej konto w fundacji „ Siepomaga”. Styczeń zakończyliśmy cykliczną gazetką 

na tablicy SU  pt. „ Bezpieczne ferie zimowe”, gdzie umieścimy przestrogi dla 

uczniów, aby zdrowo i bezpiecznie spędzili czas zimowych zabaw. 

 Wnioski: 

 Członkowie SU aktywnie uczestniczą w życiu szkoły  i włączają się w  

różnorodne akcje, akademie,  uroczystości oraz inicjują własne działania.  

 Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy w akcjach szkolnych oraz 

pozaszkolnych. 

  SU Działa na rzecz propagowania wiedzy wśród uczniów. 

 Współorganizuje życie kulturalne uczniów w szkole. 

  Zachęcał  uczniów do przejęcia inicjatywy  i aktywnego działania na rzecz 

szkoły. 

 Współpracuje  z Dyrekcją Szkoły oraz popiera akcje inicjowane przez inne 

organizacje działające w placówce. 

  Wspiera działania wychowawcze szkoły poprzez działalność porządkową                             

i informacyjną. 

 

Rekomendacje: 

1. Kontynuować realizację planu pracy uchwalonego we wrześniu 2019 roku. 

2. Zachęcać uczniów do włączania się do pracy na rzecz SU. 

 


