Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w I półroczu roku szkolnego 2018 / 2019
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. Opiekę nad SU w tym roku sprawują panie Anna Lewoc i Joanna Kotarska (szkoła podstawowa) oraz Katarzyna Sznejder i Wiktoria Komar (gimnazjum).
Na forum szkoły uczniów reprezentuje Rada Uczniów, którą tworzą przedstawiciele
wszystkich klas IV – VIII oraz trzecich gimnazjum. Natomiast pracą samorządu kieruje Zarząd
SU. Ze szkoły podstawowej są to: przewodnicząca – Judyta Popowska z kl. VI b , zastępca
przewodniczącej – Adrianna Ramotowska z kl. VII b, skarbnik – Aleksandra Herbszt z kl. VII a
i sekretarz – Karol Danowski z kl. V a. Natomiast gimnazjum reprezentują Kinga Czyżewska –
przewodnicząca i jej zastępca – Julia Wiśniewska. Opiekujemy się również sztandarem szkoły.
W skład pocztów sztandarowych wchodzą: Samuel Chodorowski, Patrycja Kiełczewska z klasy
VIII b i Martyna Wasilewska kl. VII b (szkoła podstawowa) oraz Jakub Dziekoński, Kornelia
Kiełczewska i Wiktoria Serwatka z kl. III c gimnazjum. Uczestniczy on we wszystkich uroczystościach na apelach szkolnych, mszach w kościele parafialnym. Uczniowie ci brali również
udział w miejskich obchodach z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, napaści ZSRR na
Polskę, Narodowego Święta Niepodległości oraz w odsłonięciu Bramy Pokoju. Nasze działania
dokumentujemy w Księdze Protokołów SU.
W I półroczu przedstawiciele klas na zebraniach SU spotykali się pięciokrotnie. Planowali
na nich pracę Samorządu i imprezy szkolne. Na prośbę Pana Dyrektora konsultowaliśmy wprowadzenie mundurków oraz długość przerw śródlekcyjnych. Obecni na zebraniach uczniowie
pozytywnie wypowiedzieli się na temat stroju szkolnego (75 % głosów za) oraz jednomyślnie
wyrazili opinię, że przerw nie należy wydłużać.
W tym półroczu odbyła się jedna dyskoteka szkolna, którą prowadzili chłopcy z klasy
III gimnazjum. Wzorem lat ubiegłych, nad bezpieczeństwem uczniów na tej imprezie, oprócz
opiekunek SU, czuwała też wicedyrektor pani Barbara Dardzińska i wychowawcy.
W październiku SU, jak co roku, włączył się w organizację Dnia Edukacji Narodowej.
Zakupiliśmy drobne upominki dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz wykonaliśmy okolicznościowe kartki. 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 potrzeby innych. Z tego powodu włączamy się w wiele akcji charytatywnych.
We wrześniu i październiku zbieraliśmy dary dla dzieci ze świetlicy Fundacji „Otulony
w Nadzieję” w Ełku. Jak co roku, na nasz apel odpowiedziało bardzo dużo osób. Pani Agnieszka Gilewska (jedna z koordynatorek akcji) do świetlicy zawiozła cztery pudełka i pięć dużych
toreb wypełnionych po brzegi zabawkami, książkami, grami planszowymi i komputerowymi,
plecakami, piórnikami, przyborami szkolnymi oraz środkami higienicznymi i zabawkami.
W październiku po raz kolejny przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji „GROSZ DO
GROSZA”, organizowanej przez Fundację „Być Bardziej”. Monety zbierane były we wszystkich klasach I – VIII w dniach 8 października – 9 listopada 2018 r. Po podliczeniu wszystkich
pieniędzy okazało się, że w sumie uczniowie do puszek wrzucili 607,37 zł (ponad 370 zł niż w
roku ubiegłym). Najwięcej, tak jak w poprzednim roku, zgromadziła klasa V b – 102,60 zł
(w przeliczeniu na jednego ucznia 3,95 zł). Na drugim miejscu jest klasa V a – 82,52 zł (3,48 zł
na jednego ucznia), a na trzecim klasa II b – 70,05 zł (3,18 zł na jednego ucznia). Warto zaznaczyć, że w tym roku szkolnym do akcji przystąpiło więcej klas niż w ubiegłym.
Pieniądze zebrane przez poszczególne klasy:
Klasa
IA
IB
II A
II B
II C
III A
IV A
IV B
IV C
IV D
VA
VB
VC
VI A
VI B
VII A
VII B
VIII A
VIII B

Zebrana kwota
64,82
64,70
34,67
70,05

17,09
87,36
83,52
102,60
7,82
30,03
10,90
33,81

Liczba uczniów Kwota w przeliczeniu na jednego
w klasie
ucznia (w przybliżeniu)
26
2,49
24
2,7
20
1,73
22
3,18
Nie brała udziału w akcji.
Nie brała udziału w akcji.
29
0,59
Nie brała udziału w akcji.
32
2,73
Nie brała udziału w akcji.
24
3,48
26
3,95
Nie brała udziału w akcji.
18
0,43
28
1,07
Nie brała udziału w akcji.
27
0,40
Nie brała udziału w akcji.
30
1,13
2

Miejsce

III

II
I

W grudniu wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas odpowiedzieliśmy na apel Pani Minister
Edukacji Narodowej. Włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Razem na Święta”. W ramach
przedświątecznego wolontariatu podjęliśmy się realizacji trzech działań. W dniach 10 – 20
grudnia trwała zbiórka na rzecz Schroniska w Ruskiej Wsi. W sumie zgromadziliśmy kilka reklamówek mokrej i suchej karmy dla psów i kotów oraz zabawek i koców. 11 i 12 grudnia
w naszej szkole miał miejsce kiermasz słodkości i ozdób świątecznych, który zorganizowały
Lilia Jermak, Helena Czajka, Martyna Grzesiuk i Ada Roszko z klasy III b gimnazjum. Dochód
ze sprzedaży wypieków i bożonarodzeniowych stroików (490 zł) również został przeznaczony
na schronisko dla zwierząt. Natomiast tuż przed świętami Bożego Narodzenia – 20 grudnia,
dziewczynki z klasy IV b oraz dwie gimnazjalistki odwiedziły osoby samotne i chore mieszkające na naszym osiedlu. Przekazały im życzenia oraz wykonane własnoręcznie ozdoby świąteczne.
Wzorem ubiegłych lat prowadzimy też zbiórkę makulatury. Do stycznia zgromadziliśmy
już 4108 kg makulatury. Najbardziej zaangażowane są klasy: klasa IV c (939 kg), klasa VI b
(637 kg) oraz klasa VIII a (337 kg). W prowadzeniu tej akcji pomaga nam pan Jacek Zawadzki.
Pieniądze ze sprzedaży wpłacane są na konto Szkolnej Rady Rodziców.
Makulatura zebrana przez poszczególne klasy:
klasa
IA
IB
II A
II B
II C
III A
IV A
IV B
IV C
IV D
VA
VB
VC
VI A
VI B
VII A
VII B
VIII A
VIII B
III E (g.)
RAZEM

zebrane kilogramy
156
61
17
7
161,5
156
276
303,5
939
128
137
264,5
128
69
637
74,5
197
---337
59
4108
3

miejsce

I

II

III

Od wielu lat prowadzimy też całoroczną akcję „Nakrętka”. Plastikowe zakrętki zanosimy
do lokalnego oddziału Caritas na naszym osiedlu. Średnio co drugi miesiąc nasi uczniowie zapełniają korkami 6 dużych worków (każdy z nich waży około 15 kg).
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim uczniom, którzy włączają się do naszych akcji i wychowawcom, bez których pomocy i zaangażowania, ich przeprowadzenie byłoby znacznie trudniejsze.
Z okazji andrzejek Ada Ramotowska i Weronika Stupak z klasy VII b zorganizowały
„Słodki kącik wróżb”. Uczniowie i nauczyciele chętnie włączyli się do zabawy i kupowali
sprzedawane przez dziewczyny cukierki z zabawnymi wróżbami.
Natomiast 6 grudnia naszą szkołę, jak co roku, odwiedził w towarzystwie swoich pomocników św. Mikołaj (w role te wcielili się Tobiasz Ryk i Victoria Klein z kl. VIII b oraz Dawid
popowski, Ola Miszler i Wiktoria Archacka z kl. VII b). Wszystkich uczniów i pracowników
Dziewiątki obdarowali oni słodyczami.
Ogłosiliśmy i przeprowadziliśmy również trzy konkursy.
W październiku nasi uczniowie mogli wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi,
przygotowując pracę zatytułowaną „Pomocna dłoń”. Na konkurs wpłynęło 66 prac promujących
ideę wolontariatu. Jury w składzie: p. Anna Chmielecka, p. Beata Klauza, pani Anna Lewoc
i p. Anna Nartowicz przyznało nagrody w trzech grupach wiekowych.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
klasy II –III
I miejsce - Zuzanna Wierzbicka kl II a i Tatiana Sadowska kl. II c
II miejsce - Maja Wizgier kl. II a
III miejsce - Lena Szałkowska kl. II c i Stefan Balcer kl. III a
klasy IV – VI
I miejsce – Kinga Markowska kl. V b
II miejsce – Nikola Komosa VI a
III miejsce – Angelika Górska kl. VI a
klasy VII – VIII i gimnazjum
I miejsce – Martyna Grzesiuk kl. III gimnazjum
II miejsce – Patrycja Kiełczewska VIII b
III miejsce – Weronika Stupak kl. VII b
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W październiku z okazji Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny. Komisja konkursowa: p. Grażyna Barcińska,
p. Anna Chmielecka, p. Joanna Kotarska i p. Anna Lewoc również oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VI szkoły podstawowej oraz VII, VIII i III gimnazjum.
Plakaty zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, która była jednym z elementów
dekoracji wieczornicy „Dla Niepodległej”.
Wyniki konkursu:
klasy I – III
I miejsce – Stefan Balcer klasa III a
II miejsce – Olivier Kowali klasa II b
III miejsce – Franciszek Kukliński klasa II a
klasy IV – VI
I miejsce – Łucja Czapczyk klasa IV c
II miejsce – Kinga Markowska klasa V b
III miejsce – Antonina Grądzka klasa VI b
klasy VII – VIII i gimnazjum
I miejsce – Damian Smaka klasa III a gimnazjum
II miejsce – Aleksandra Wiśniewska klasa VII b i Luiza Nikonowicz klasa VIII a
III miejsce – Klaudia Giza klasa VIII b
Ostatni konkurs to świąteczno – zimowa dekoracja sal lekcyjnych. Komisja w składzie:
p. Anna Chmielecka, Bożena Bożenkow i Mirosława Skorupska I miejsce przyznała w nim
klasie VIII b opiekującej się salą 227, II – klasie VI b (sala 201), a III – klasie V b (sala 205).
Kończąc sprawozdanie, w imieniu swoim oraz Samorządu Uczniowskiego chciałybyśmy
podziękować wszystkim nauczycielom za współpracę i życzliwość.

Anna Lewoc

Ełk, 18 stycznia 2018 roku
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