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Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 

w I półroczu roku szkolnego 2015 / 2016 

 

 

 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Współdziała on z dyrekcją  

i nauczycielami. Jego głównym celem jest zachęcanie uczniów do podejmowania działań  

na rzecz klasy i szkoły.  

 W tym roku uczniów na forum szkoły reprezentuje Rada Uczniów, którą tworzą przedsta-

wiciele wszystkich klas IV – VI. Natomiast pracą samorządu kieruje Zarząd SU. W jego skład 

wchodzą: przewodnicząca – Magdalena Kruszewska z kl. VI c, zastępca przewodniczącej – Ja-

kub Górski z kl. VI c, skarbnik – Aleksandra Dźwilewska z kl. V a  i sekretarz – Wiktoria Soko-

łowska z kl. VI a . Nasze działania dokumentujemy w Księdze Protokołów SU. Prowadzimy też 

Zeszyt Wpływów i Wydatków. Opiekujemy się również sztandarem szkoły. Poczet, w skład któ-

rego wchodzą uczniowie – Piotr Karpuk z kl. VI a (we wrześniu zmienił on Jarosława Bakłażca 

z kl. VI c, który zrezygnował z tej funkcji), Wiktoria Serwatka i Kornelia Kiełczewska z kl. VI c, 

uczestniczy we wszystkich uroczystościach na apelach szkolnych i mszach w kościele parafial-

nym.  

W I półroczu przedstawiciele klas IV – VI na zebraniach SU spotykali się czterokrotnie. 

Planowali na nich pracę Samorządu i imprezy szkolne.  

W tym półroczu odbyła się jedna dyskoteka szkolna, którą prowadzili chłopcy z klasy VI c. 

Wzorem lat ubiegłych, nad bezpieczeństwem uczniów na tej imprezie, oprócz opiekunek  SU, 

czuwała też wicedyrektor pani  Barbara Dardzińska i wychowawcy. O zachowanie porządku                    

i czystości zadbały również dyżurujące klasy. W tym miejscu chciałybyśmy podziękować 

wszystkim wychowawcom. Dzięki ich zaangażowaniu sprzątanie przebiega sprawnie, a ucznio-

wie rzetelnie wywiązują się ze swojego zadania.  

Przewodnicząca Rady SU, realizując swoje przedwyborcze obietnice, we wrześniu opra-

cowała „kalendarz nieformalnych świąt w naszej szkole”. Uzyskał on aprobatę pana dyrektora              

i od października jeden dzień w miesiącu przebiega pod innym hasłem. Uczniowie mogą wtedy 

przyjść na lekcje w różnych, ciekawych ubraniach.  

W październiku SU, jak co roku, włączył się w organizację Dnia Edukacji Narodowej. 

Zakupiliśmy drobne upominki dla nauczycieli i pracowników szkoły. Uczestniczyliśmy również 

w ślubowaniu uczniów klas pierwszych, którzy dostali od nas prezenty.   
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Jednym z zadań szkoły jest wychowywanie młodych ludzi i uwrażliwianie ich na potrze-

by innych. Z tego powodu włączamy się w wiele akcji charytatywnych. W październiku po raz 

kolejny przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji „GROSZ DO GROSZA”, organizowanej przez 

Fundację „Być Bardziej”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zebranie środków finanso-

wych na sfinansowanie stypendiów obiadowych dla dzieci z ubogich, borykających się z pro-

blemem niedożywienia rodzin. Monety zbierane były we wszystkich klasach 0 – VI w dniach 5 – 

23 października – 2015 r. Po podliczeniu wszystkich pieniędzy okazało się, że w sumie ucznio-

wie do puszek wrzucili 210,35 zł – o ponad 52 zł więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej zgro-

madziła klasa V a – 67,9 zł (w przeliczeniu na jednego ucznia 3,09 zł). Na drugim miejscu jest 

klasa V b – 36,65 zł (w przeliczeniu na jednego ucznia 1,53 zł), a na trzecim klasa I a – 23,73 zł 

(0,99 zł w przeliczeniu na jednego ucznia). W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim 

uczniom, którzy przystąpili do akcji i wychowawcom, bez których pomocy i zaangażowania, jej 

przeprowadzenie byłoby znacznie trudniejsze. Niestety, jest to już kolejny rok, gdy odnotowu-

jemy spadek zaangażowania w akcję (sześć klas nie przyłączyło się do zbiórki). 

Pieniądze zebrane przez poszczególne klasy: 

klasa 
zebrana  

kwota 

liczba uczniów                   

w klasie 

kwota w przeliczeniu na 

jednego ucznia  (w przybli-

żeniu) 

Miejsce 

0 A 4,43 20 0,22  

I A 23,73 24 0,99 III 

I B KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

I C KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

I D KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

II A 14,79 26 0,57  

II B KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

II C 20 26 0,77  

III A KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

III B 6,06 26 0,23  

IV A 5,39 25 0,22  

IV B 10,43 20 0,52  

V A 67,90 22 3,09 I 

V B 36,65 24 1,53 II 

VI A 9,33 17 0,55  

VI B 11,64 16 0,73  

VI C KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

RAZEM 210,35 246 0,86  
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Wzorem ubiegłych lat prowadzimy zbiórkę makulatury, w którą włączyli się uczniowie  

z całymi rodzinami oraz nauczyciele. Do stycznia zgromadziliśmy już 4285 kg makulatury.  

Najbardziej zaangażowane są klasy: klasa VI b (600 kg), klasa V b (588 kg) oraz klasa III b (568 

kg). W prowadzeniu tej akcji pomaga nam pan Jacek Zawadzki, który przyjmuje makulaturę, 

waży ją i zapisuje przyjęty surowiec.  

Makulatura zebrana przez poszczególne klasy: 

klasa zebrane kilogramy miejsce 

0 A 25  

I A 305  

I B 184  

I C 2  

I D 64  

II A 245,5  

II B 269  

II C 119  

III A 87  

III B 568 III 

IV A 230,5  

IV B 385  

V A 191  

V B 588 II 

VI A 228  

VI B 600 I 

VI C 194  

 

Prowadzimy też całoroczną akcję „Nakrętka”. Plastikowe zakrętki zanosimy  do lokalne-

go oddziału Caritas na naszym osiedlu. Średnio co miesiąc nasi uczniowie zapełniają korkami 4 

duże worki (każdy z nich waży około 15 kg).  
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 Z okazji andrzejek Martyna Zadroża z klasy VI b i Magda Kruszewska z klasy VI c zor-

ganizowały „Słodki kącik wróżb”. Uczniowie i nauczyciele chętnie włączyli się do zabawy i 

kupowali sprzedawane przez dziewczyny cukierki z zabawnymi wróżbami.  

 Natomiast 7 grudnia wszystkich uczniów i pracowników Dziewiątki odwiedził 

w towarzystwie swoich pomocników św. Mikołaj (w role te wcielili się Piotrek Karpuk z kl. VI 

a, Bartek Malinowski z kl. V b oraz Magda Kruszewska i Ola Mickiewicz z kl. VI c).  

W I półroczu przeprowadziliśmy cztery konkursy: 

I. Konkurs na gazetkę z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

  I miejsce – klasa VI a opiekująca się salą 205 (10 pkt) 

II miejsce – klasa V b opiekująca się salą 109 (9,5 pkt) 

 klasa VI b opiekująca się salą 108 (9,5 pkt) 

   III miejsce – klasa IV a opiekująca się salą 203 (9 pkt) 

                   klasa IV b opiekująca się salą 209 (9 pkt) 

Gazetki oceniała komisja w składzie: pani Anna Chmielecka i pani Mirosława Skorupska. 

II. Konkurs na świąteczno-zimową dekorację sal 

I miejsce – klasa V b opiekująca się salą 109 (10 pkt) 

             klasa VI b opiekująca się salą 108 (10 pkt) 

                II miejsce – klasa IV a opiekująca się salą 203 (6 pkt) 

                                   klasa IV b opiekująca się salą 209 (6 pkt) 

              III miejsce – klasa V a  opiekująca się salą 106 (5 pkt) 

                                   klasa VI a opiekująca się salą 205 (5 pkt) 

                        klasa VI c opiekująca się salą 105 (5 pkt) 

Sale oceniała komisja w składzie: pani Anna Chmielecka i pani Patrycja Murzynowska. 

III. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II 

klasy czwarte: 

   I miejsce – Weronika Józefowicz kl. IV a – 13 pkt 

 II miejsce – Julia Szostak kl. IV a – 12 pkt 

III miejsce – Adrianna Ramotowska kl. IV b – 10 pkt 

                     Wiktoria Archacka kl. IV b – 10 pkt 

                     Dawid Popowski kl. IV b – 10 pkt 
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klasy piąte i szóste: 

  I miejsce – Kornelia Kiełczewska kl. VI c – 26 pkt 

 II miejsce – Nikolina Kołakowska kl. VI c – 21 pkt 

III miejsce – Samuel Chodorowski kl. V b – 19 pkt 

                    Aleksandra Mickiewicz kl. VI c – 19 pkt  

Autorkami testu były uczennice z klasy V b: Patrycja Kiełczewska i Gabriela Ziarko. 

Dziewczynki pomagały też opiekunkom SU: pani Annie Lewoc i pani Grażynie Barcińskiej 

sprawdzić go.  

 

IV. Konkurs na list do świętego Mikołaja 

Po przeczytaniu listów komisja, w składzie: pani Grażyna Barcińska i pani Anna Lewoc, 

postanowiła przyznać tylko wyróżnienie Patrycji Kiełczewskiej z klasy VB.  

 

SU dysponuje własnymi funduszami.  Z pieniędzy tych możemy miedzy innymi kupować 

nagrody i upominki oraz finansować bilety do kina, teatru oraz wycieczki ubogich uczniów  

z naszej szkoły. O finansowe wsparcie w imieniu dziecka może zwrócić się do SU wychowawca 

lub koledzy z klasy.  

Kończąc sprawozdanie, w imieniu swoim oraz Samorządu Uczniowskiego chciałybyśmy 

podziękować wszystkim nauczycielom za współpracę i życzliwość. 

 

Opiekunki SU: 

Anna Lewoc 

Grażyna Barcińska 

 

Ełk, 20 stycznia 2016 roku 


