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Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 

w I półroczu roku szkolnego 2021 / 2022 

 

 

 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 

przedstawiciele wszystkich klas IV – VIII. Natomiast pracą samorządu kieruje Zarząd SU. W 

jego skład wchodzą: przewodnicząca – Kinga Markowska z kl. VIII b, zastępca przewodniczącej 

– Anna Chilicka z kl. VIII a, sekretarz – Iga Piwowarczyk z kl. VI a. Nasze działania 

dokumentujemy w Księdze Protokołów SU, informacje umieszczamy na gazetce SU.  

W I półroczu przedstawiciele klas IV – VIII na zebraniach SU spotykali się trzykrotnie. 

Planowali na nich pracę Samorządu i imprezy szkolne.  

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.  

Również w tym miesiącu ogłosiliśmy konkurs na klasową gazetkę z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.  Komisja I miejsce przyznała klasie: VIII b (sala 226), II – trzem klasom: klasie VII 

b (sala 227), VII c (sala 128) i IV a (sala 123), a  III – klasie VI a (sala D6).   

Dodatkowo 21.10.2021r. braliśmy udział w Uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych. 

Anna Chilicka prowadziła uroczystość. Każdy pierwszaczek otrzymał od SU zdrowy upominek  

- jabłuszka.  

W ramach Śmiesznych Dni 29.10.2021r. zorganizowaliśmy Dzień Piżamy. W tym dniu 

uczniowie przyszli ubrani w piżamy, szlafroki i kapcie. 

Jednym z zadań szkoły jest wychowywanie młodych ludzi i uwrażliwianie ich na potrzeby 

innych. Z tego powodu włączamy się w wiele akcji charytatywnych. W październiku przystąpiliśmy 

do Ogólnopolskiej Akcji „GROSZ DO GROSZA”, organizowanej przez Fundację „Być Bardziej”. 

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zebranie środków finansowych na sfinansowanie 

stypendiów obiadowych dla dzieci z ubogich, borykających się z problemem niedożywienia rodzin. 



2 

 

Monety zbierane były we wszystkich klasach I – VIII. Po podliczeniu wszystkich pieniędzy,wyniki 

tej akcji przedstawiają się następująco: 

I miejsce – klasa II A – zebrała 85,42zł, czyli 4,27 zł w przeliczeniu na jednego ucznia 

II miejsce – klasa III C – zebrała 66,73zł, czyli 3,18 zł w przeliczeniu na jednego ucznia 

         III miejsce – klasa IV A – zebrała 82,24  zł, czyli 3,16 zł w przeliczeniu na jednego ucznia 

To był pierwszy etap zbiórki, przed nami druga tura. 

W ramach Śmiesznych Dni 25.11.2021r. zorganizowaliśmy Dzień Misia. W tym dniu 

uczniowie przyszli do szkoły ze swoim pluszakiem.  

 W listopadzie SU zaproponował klasom konkurs na najładniejszą gazetkę z okazji Dnia 

Odzyskania Niepodległości. Wyniki przedstawiają się następująco: 

I miejsce – klasa IV A (opiekująca się salą 123)   

II miejsce – klasa VI A  (opiekująca się salą D6)   

III miejsce – klasa VII C (opiekująca się salą 128)   

                      klasa V C (opiekująca się salą 129)   

                      klasa VIII B (opiekująca się salą 226)   

Przystąpiliśmy również do ProgramuStoofka organizowanym przezFundusz Lokalny Ziemi 

Ełckiej. W ramach Projektu udało nam się zdobyć darowiznę na sfinansowanie naszego projektu. 

Zgodnie z zasadami, sfinansowanie będzie polegać na pokryciu kosztów zakupu niezbędnych 

produktów do realizacji pomysłu, uzgodnionych wcześniej z zespołem programu Stoofka na 

Start. Musimy ustalić kosztorys i działać.Przedstawiciele naszej szkoły w maju przygotują mały 

festyn dla mieszkańców osiedla. Zarówno tych małych, jak i dużych. Punktem kulminacyjnym 

będzie przedstawienie, na które zaproszą wszystkie dzieci. 

 Natomiast 6 grudnia do drzwi wszystkich uczniów Dziewiątki – 

w towarzystwie swojego pomocnika zastukał św. Mikołaj ( w role te wcielili się Krzysztof 

Zakrzewski z kl. VIIIc i z pomocnikiem AnnąChilicką z kl. VIIIa). Zaskoczone, ale też 

niezwykle zadowolone dzieci dostały słodkie upominki.  

W grudniu 2021 r. zorganizowaliśmy kolejny konkurs, tym razem na  na świąteczną 

dekorację klas z okazji Bożego Narodzenia. Wyniki przedstawiają się następująco: 
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I miejsce – klasa IV A (opiekująca się salą 123) 

klasa VI A (opiekująca się salą D6)   

II miejsce – klasa VII C (opiekująca się salą 128) 

III miejsce – klasa VII B   (opiekująca się salą 227)   

 

W grudniu mieliśmy kolejny Śmieszny Dzień – tym razem w Dniu imienin Mikołaja 

trzeba było mieć czerwoną czapkę.   

 W ramach Dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz przeciwko przemocy 

wobec kobiet uczniowie SU przygotowali najpierw pomarańczowe a potem białe wstążki. 

Następnie rozdali je wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły. 

 Z okazji Bożego Narodzenia uczniowie wraz z opiekunkami przygotowali kartki 

świąteczne dla nauczycieli i pracowników szkoły. 

Mimo trudnego czasu pandemii udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane 

działania. 

 

Kończąc sprawozdanie, w imieniu swoim oraz Samorządu Uczniowskiego chciałybyśmy 

podziękować dyrekcji , wszystkim nauczycielom za współpracę i życzliwość. 

 

 

Opiekunki SU: 

Agnieszka Karanowska 

Joanna Kotarska 

 

 

Ełk, 21 stycznia 2022 roku 

 


