
SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2017/2018. 

 
 

1. Spotkania Rady i organizacja pracy Samorządu Szkolnego. 

 

We wrześniu 2017r. odbyło się spotkanie opiekunek SU klasą 7”b” (klasą samorządową), 

podczas którego nastąpił wybór Rady SU oraz zaplanowano pracę organizacji. 

 

 

Przewodniczący 

Oliwier Hyla 

Zastępca 

Patryk Sosnowski 

Sekretarz 

Milena Kwater 

Sekcja imprezowa gr.1 

Krzysztof Patrzałek 

Bruno Grabowski 

Michał Mikruta 

Antoni Lemek 

Sekcja imprezowa gr.2 

Krystian Cebularz 

Norbert Kwaśniewski 

Grzegorz Bandura 

Tomasz Derabin 

Sekcja akcji charytatywnych 

Kamil Poleski 

Sekcja plastyczna 

Zofia Popiel 

Donata Linke 

Kamila Bogacz 

Daniel Koprowski 

 

 

 

Omówiono mocne i słabe strony działalności samorządu w poprzednich latach. Za sukces, 

zgromadzeni przedstawiciele klas, uznali imprezy szkolne, zwłaszcza dyskotekę 

karnawałową, akcje charytatywne, udział w uroczystościach  patriotycznych. Słabo oceniono 

postawę samych członków. 

 

2. Działania Samorządu Szkolnego. 

 

A. Realizacja planu pracy SU. 
        Przedstawiciele SU w I okresie roku szkolnego realizowali zadania zaplanowane we 

        wrześniu 2017r. Wiele z nich uległo pewnej modyfikacji. 

  

B. Zagospodarowanie tablicy SU znajdującej się na I piętrze. 

          Zamieszczono na niej informacje na temat bieżącej działalności Samorządu. 



 

C. Dbałość o ład na korytarzach i estetyczny wygląd całego budynku szkoły – przez 

cały I okres przedstawiciele SU dbali o estetykę i  schludny wygląd szkoły; z inicjatywy 

Pani Małgorzaty Konstanty, przed Świętami Bożego Narodzenia, odbyło się świąteczne 

dekorowanie szkoły w konwencji rustykalnej. Dzięki pomocy rodziców uczniów z klasy 

4 „c” udało się zakupić świąteczne dekoracje, a przede wszystkim, przystroić szkołę. 

 

D. Prowadzenie Pocztu Sztandarowego -  podczas  Ślubowania klas pierwszych 

przedstawiciele SU sprawowali opiekę nad sztandarem szkoły. 

 

 

3. Akcje społeczne 

 

A. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego przeprowadzili akcję zbierania nakrętek na 

rzecz chorej Tosi. . 

B. Klasa 7 „a” pod kierunkiem pani Edyty Olszy nadzorowała zbiórkę kluczy na rzecz 

fundacji Ewy Błaszczyk „Budzik”. 

C. STOP ZWOLNIENIOM Z WF-u! Jeszcze parę lat temu niewiele osób korzystało z 

możliwości zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. W ostatnim czasie coraz więcej 

nauczycieli dostaje zwolnienia od rodziców. Powody tych zwolnień bywają błahe: 

niewielkie przeziębienie, katar, ból głowy lub inna niedyspozycja zdrowotna. Z dnia 

na dzień coraz większa grupa uczniów nie ma chęci do ruchu oraz zmęczenia, z jakim 

ten przedmiot się wiąże. Bardzo dużo dzieci unika sportu. Młodzi ludzie wolą oglądać 

telewizje czy przeglądać Internet. Najczęstsze wytłumaczenie dzieci to: brak stroju, 

zwolnienia od rodziców, zwolnienia lekarskie. A wiadomo przecież, że ruch 

korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, podnosi odporność organizmu, zapobiega 

otyłości, chorobom układu krążenia, osteoporozie. Z badań Centrum Edukacji 

Obywatelskiej i PBS wynika, że co piąty uczeń w polskich podstawówkach nie ćwiczy 

na WF-ie. 

D. Góra Grosza – Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, 

które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach 

zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – 

pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i 

wspólne działanie dla dobra potrzebujących. 

E. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – propagowanie idei organizacji Jurka 

Owsiaka – wyrównywanie szans noworodków. 

 

4.Mocne strony pracy Samorządu Szkolnego: 

 

- duże zaangażowanie uczniów różnych klas w organizację akcji społecznych, 

- aktywna postawa uczniów klas 7 „b”, szczególnie Oliwiera Hyla w zakresie realizacji      

  powierzonych im zadań 

- sprawna i efektywna działalność sekcji dekoracyjnej, która regularnie dba o wystój szkoły,      

   szczególnie udana okazała się akcja świątecznego dekorowania szkoły 

 

 

5.Słabe strony pracy Samorządu Szkolnego. 

 

- brak dyspozycyjności wielu członków Rady, 

 



6.Wnioski: 

 

1. W  II okresie roku szkolnego 2017/2018 należy kontynuować akcję zbiórki 

nakrętek na rzecz chorej, przedwcześnie urodzonej Tosi. 

2. Kontynuować podjęte w bieżącym roku szkolnym działania na rzecz dbałości 

o estetykę korytarzy i wystrój pracowni przedmiotowych. 

3. Zorganizować Dyskotekę Karnawałową dla klas 4-7 w Domu Harcerza, przy 

ul. Lotniczej. 

 

                                                                            

 

 

 

 

                                                                       Opiekunki  Samorządu Szkolnego: 

 

                                                                            Ristana Taszewska-Klimas 

                                                                            Małgorzata Konstanty 

 

 

 


