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Sprawozdanie  z działalności Samorządu Uczniowskiego 

w II półroczu roku szkolnego 2016/2017 

 

W II półroczu roku szkolnego 2016/2017 odbyły się cztery zebrania Samorządu 

Uczniowskiego. Na spotkaniach ustalane były warunki realizacji zaplanowanych przedsięw-

zięć oraz zagospodarowania funduszy SU.  

W tym semestrze przedstawiciele SU naszej szkoły dwukrotnie gościli w programie 

„Szkoła na antenie” w radio Bayer FM. 20 marca 2017 r. cztery uczennice z klasy V b: 

Wiktoria Archacka, Ada Ramotowska, Weronika Stupak i Magda Szyszkowska opowiadały 

słuchaczom o działaniach podejmowanych przez naszą szkołę w ramach realizacji projektu 

Szkoła Wierna Dziedzictwu. Natomiast audycja 19 czerwca poświęcona była w całości 

wakacjom. Chociaż uczennice wystąpiły w nietypowej dla siebie roli i na początku mieli 

trochę tremy, ich debiut przed mikrofonem można uznać za  bardzo udany.  

Z inicjatywy uczniów na początku semestru dziewczyny z Zarządu SU przygotowały               

i przeprowadziły pocztę walentynkową. Do skrzynki kartki z życzeniami wrzucali również 

uczniowie klas młodszych. Natomiast w marcu odbyła się dyskoteka szkolna, którą prowa-

dzili chłopcy z klasy VI a. Wzorem lat ubiegłych, nad bezpieczeństwem uczniów na tej 

imprezie, oprócz opiekunek SU, czuwała też wicedyrektor pani Barbara Dardzińska, 

wychowawcy i rodzice. O zachowanie porządku i czystości zadbały dyżurujące klasy. 

Dziękujemy wszystkim wychowawcom, którzy pomagali nam dopilnować, by ich 

wychowankowie dobrze wypełnili swoje obowiązki. 

W marcu zaprosiliśmy klasy do udziału w konkursie na świąteczno-wiosenną 

dekorację sal. Komisja w składzie: p. Anna Chmielecka i p. Mirosława Skorupska najwyżej 

oceniła pracę klasy VI b opiekującej się salą 109. Na drugim miejscu znalazła się klasa V b 

(sala 209). Natomiast trzecie przyznano klasom IV a (sala 105) i V a (sala 203). 

W marcu włączyliśmy się również w organizację Szkolnego Dnia Talentów.  

Jak co roku 27 maja w czasie festynu szkolno – rodzinnego odbywającego się z okazji 

Ełckich Dni Rodziny w uczniowie z SU prowadzili, cieszącą się dużym zainteresowaniem, 

loterię fantową. Łączny dochód z tej imprezy (w sumie 568 zł) zasilił konto SU. 
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W II semestrze podjęliśmy realizację trzech działań ukierunkowanych                              

na uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby innych i niesienie pomocy.  

W marcu przeprowadziliśmy II edycję Ogólnopolskiej Akcji „Grosz do Grosza”, 

organizowanej przez Fundację „Być Bardziej”. Przez trzy tygodnie (w dniach 1 – 24 marca) 

zbierano w klasach monety groszowe. Najwięcej uzbierała klasa III a – 85,93 zł (w przelicze-

niu na jednego ucznia – 3,18 zł). Druga była klasa II d – 62,58 zł (2,72 zł na ucznia),                     

a trzecia klasa III c – 45,47 zł (1,68 zł na ucznia). Po podliczeniu wszystkich pieniędzy 

okazało się, że w sumie uczniowie i nauczyciele do puszek wrzucili 406,29 zł – o ponad 240 

zł więcej niż w I półroczu. 

Pieniądze uzbierane przez poszczególne klasy: 

KLASA 
ZEBRANA 

KWOTA 

LICZBA 

UCZNIÓW                   

W KLASIE 

KWOTA W 

PRZELICZENIU NA 

JEDNEGO UCZNIA         

(w przybliżeniu) 

Miejsce 

0 A 7,66 15 0,51  

0 B NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

I A 31,42 25 1,26  

II A 30,80 26 1,18  

II B 22,97 26 0,88  

II C 29,28 21 1,39  
II D 62,58 23 2,72 II 
III A 85,93 27 3,18 I 
III B 5,98 26 0,23  
III C 45,47 27 1,68 III 
IV A 8,6 16 0,54  
IV B NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

V A NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

V B 14,32 21 0,68  
VI A 39,5 25 1,58  

VI B 21,78 24 0,91  

RAZEM 406,29 
365 

wszystkie kl. 0-6 
1,11  

 

Tradycyjnie też w okresie Wielkiego Postu zorganizowaliśmy akcję „Wielkopostny 

Dar Serca”, w czasie której zbieraliśmy dary dla dzieci ze świetlicy Fundacji „Otulony                        
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w Nadzieję” w Ełku. W przeprowadzenie akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, 

zaangażowała się pani Agnieszka Gilewska. Nasi uczniowie na rzecz dzieci z Fundacji 

przekazali między innymi przybory szkolne i słodycze.  

Przez cały rok prowadziliśmy akcję „Nakrętka”. Uzbierany surowiec zanosiliśmy              

do lokalnego oddziału Caritas na naszym osiedlu. Średnio co miesiąc nasi uczniowie 

zapełniali nakrętkami 3 duże worki (każdy z nich ważył około 15 kg).  

Cieszymy się, naszej szkole nie brak osób wrażliwych i czułych na krzywdę  

i potrzeby innych, biedniejszych, osób, które potrafią nie tylko brać, ale również dawać.  

Olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się też zbiórka makulatury, w której bardzo 

pomaga nam pan Jacek Zawadzki. W tym roku uzbieraliśmy 8290 kg. 1589 kg makulatury 

przez cały rok szkolny przynieśli uczniowie z klasy II a. Bardzo aktywne w tej akcji były 

również klasy V b (1341 kg), III b (1057 kg). Ze sprzedaży makulatury uzyskaliśmy w sumie 

w tym roku szkolnym 1760 zł. Pieniądze te przeznaczyliśmy na zakup nagród książkowych                              

dla wszystkich prymusów z klas I – VI.  

Makulatura zebrana przez poszczególne klasy: 

 

 

klasa 
I PÓŁROCZE II PÓŁROCZE ROK SZKOLNY 

zebrane kg zebrane kg zebrane kg MIEJSCE 

0 A 0 16 16  

0 B 83 14 97  

I A 143 269 412  

II A 607 982 1589 I 

II B 599 458 1057 III 

II C 127 128 255  

II D 107 160 267  

III A 121 102 223  

III B 189 107 296  

III C 174 124 298  

IV A 308 162 470  

IV B 424 428 852  

V A 135 264 399  

V B 592 749 1341 II 

VI A 66 36 102  

VI B 296 320 616  

RAZEM 3971 4319 8290  

 



4 
 

 Gorąco dziękujemy wszystkim uczniom i wychowawcom, którzy odpowiadają                 

na nasze apele i włączają się do akcji organizowanych przez SU.  

3 maja poczet sztandarowy – Samuel Chodorowski, Patrycja Kiełczewska i Gabriela 

Ziarko z kl. VI b, pod opieką pani Grażyny Barcińskiej uczestniczył w miejskich obchodach 

Święta Narodowego Trzeciego Maja.  

1 czerwca przedstawicielki SU – uczennice klasy V a wzięły udział w posiedzeniu 

młodzieżowej Rady Miasta. Przedstawiły na niej swoje propozycje dotyczące funkcjonowania 

szkoły. Opiekę nad dziewczynkami sprawował w tym dniu pan Stanisław Masłowski.  

13 czerwca odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, który rozpocz-

nie swoją działalność 1 września 2017 roku. W wyniku wyborów nową przewodniczącą 

została Weronika Józefowicz z kl. V a, jego zastępcą ponownie Aleksandra Dźwilewska                   

z kl. VI a, skarbnikiem Martyna Wasilewska z kl. V b, a sekretarzem Krzysztof Kondracki                 

z kl. VI a. W tym roku po raz kolejny nie odbyły się wybory opiekunów SU, gdyż uczniowie 

na zebraniu stwierdzili, że nie chcą zmian na tym stanowisku. 

Samorząd Uczniowski dysponuje własnymi funduszami pochodzącymi z dyskotek 

szkolnych i innych akcji prowadzonych przez uczniów. Pieniądze te przeznaczamy przede 

wszystkim na nagrody, pomoc materialną biedniejszym kolegom (np. współfinansowanie 

zakupu pomocy szkolnych czy biletów do kina) oraz materiały szkolne potrzebne do zorgani-

zowania apeli. 122 zł na zakup materiałów do parawanu na przedstawienia kukiełkowe;           

38,70 zł na upominki dla uczniów występujących w czasie Szkolnego dnia Talentów. 

Nagrody dla wszystkich prymusów z klas I – VI kosztowały 890,16 zł.  

Kończąc, chcemy serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły za życzliwość  

i przychylność oraz wszystkim nauczycielom współpracującym z Samorządem za pomoc                       

i zrozumienie. 

 

 

Opiekunki SU: 

Anna Lewoc 

Grażyna Barcińska 

 

 

Ełk, 19 czerwca 2017 roku  


