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Sprawozdanie  z działalności Samorządu Uczniowskiego 

w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 

 

W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 odbyło się pięć zebrań Samorządu 

Uczniowskiego. Na spotkaniach ustalane były warunki realizacji zaplanowanych                    

przedsięwzięć.  

Od lutego do czerwca kontynuowaliśmy dwa działania podjęte w I półroczu.                       

Na tablicy znajdującej się na  korytarzu na I piętrze poszczególne klasy wykonywały 

gazetki tematyczne związane z różnymi uroczystościami. W lutym klasa IV b 

przygotowała dekoracje związane z walentynkami. W marcu klasa VII b przypomniała 

o Dniu Kobiet, a następnie klasa IV a o Wielkanocy. Natomiast w kwietniu klasa V a 

wykonała gazetkę pt. „Dzień Ziemi”.  Na koniec, w czerwcu, klasa VI a udzieliła 

dobrych rad jak bezpiecznie spędzić wakacje. Uważamy, że to działanie pozwala 

uczniom poczuć się współodpowiedzialnymi  za wystrój szkoły, kształtuje ich estetykę 

i integruje społeczność klasową.  

Uczniowie chętnie też kontynuowali zabawę w nieformalne święta. Uczniowie 

mogą wtedy przyjść na lekcje w różnych, ciekawych ubraniach. W tym półroczu 

odbyły się dni: bez piórnika, wiosennych strojów, kapelusza, odblasków i bez plecaka.  

Z inicjatywy uczniów wdrożony został „Szczęśliwy numerek”. Po otrzymaniu 

zgody pana dyrektora przewodnicząca – Weronika Józefowicz i Ola Herbszt, 

opracowały jego regulamin, który został zatwierdzony przez dyrekcję szkoły i SU. 

Szczęśliwy numerek, obowiązujący od 26 marca 2018 r., wybierany jest losowo przez 

komputer i widoczny  na stronie e-dziennik oraz umieszczany na tablicy ogłoszeń SU.  

Podobnie jak w latach poprzednich na początku semestru dziewczyny z Zarządu 

SU przygotowały i przeprowadziły pocztę walentynkową. Do skrzynki kartki                           

z życzeniami wrzucali również uczniowie klas młodszych.  
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Jak co roku 26 maja w czasie festynu szkolno – rodzinnego odbywającego się               

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

zainteresowaniem, loterię fantową.  

W II semestrze podjęliśmy realizację dwóch działań ukierunkowanych                              

na uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby innych i niesienie pomocy.  

Tradycyjnie też w okresie Wielkiego Postu zorganizowaliśmy akcję 

„Wielkopostny Dar Serca”, w czasie której zbieraliśmy dary dla dzieci ze świetlicy 

Fundacji „Otulony 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 4 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 8462 kg. 1574 kg 

makulatury przez cały rok szkolny przynieśli uczniowie z klasy V b. Bardzo aktywne 

w tej akcji były również klasy III a (1000 kg), VI b (818 kg).  Dochód z jej sprzedaży 

został wpłacony na fundusz Szkolnej Rady Rodziców. Za pozyskane w ten sposób 

pieniądze zakupiono nagrody książkowe dla wszystkich prymusów klas I – VII.  
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Makulatura zebrana przez poszczególne klasy: 

 

KLASA 
I PÓŁROCZE II PÓŁROCZE ROK SZKOLNY 

ZEBRANE 

KILOGRAMY 
MIEJSCE 

ZEBRANE 

KILOGRAMY 
MIEJSCE 

ZEBRANE 

KILOGRAMY 
MIEJSCE 

0 A 18  3  21  

I A 26  59  85  

I B ----  24  24  

I C 107  132  239  

II A 125  221  346  

III A 463 III 537 II 1000 II 

III B 284  382 III 666  

III C 560 I 200  760  

III D 218  171  389  

IV A 158  365  523  

IV B 188  149  337  

IV C 134  77  211  

V A 152  49  201  

V B 545 II 1029 I 1574 I 

VI A 195  299  494  

VI B 365  282  647  

VII A ----  127  127  

VII B 448  370  818 III 

RAZE

M 
3986   4476  8462 

 

 

 Gorąco dziękujemy wszystkim uczniom i wychowawcom, którzy odpowiadają                 

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

Samorząd Uczniowski opiekuje się również sztandarem szkoły. Poczet 

sztandarowy – Samuel Chodorowski, Patrycja Kiełczewska z kl. VII b i Martyna 

Wasilewska z kl. VI b uczestniczył w uroczystościach szkolnych i miejskich.  



4 
 

Przez cały rok szkolny przedstawicielki SU – Weronika Józefowicz i Ola 

Herbszt – uczennice klasy VI a, aktywnie uczestniczyły w posiedzeniach 

młodzieżowej Rady Miasta. Przedstawiły na niej swoje propozycje dotyczące miedzy 

innymi obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.   

12 czerwca odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, który 

rozpocz-nie swoją działalność 1 września 2018 roku. W wyniku wyborów nową 

przewodniczącą została Judyta Popowska z kl. V b, jego zastępcą Adrianna 

Ramotowska z kl. VI b, skarbnikiem Aleksandra Herbszt z kl. VI a, a sekretarzem 

Karol Danowski z kl. IV a. W tym roku uczniowie wybierali też nowych opiekunów 

SU. Od 1 września funkcję tę pełnić będą pani Anna Lewoc i pani Joanna Kotarska.  

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 2018 roku  


