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Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 

w I półroczu roku szkolnego 2016 / 2017 

 

 

 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: przewodniczący – Łukasz Finfando z kl. VI b, zastępca przewodniczącego – Aleksan-

dra Dźwilewska z kl. VI a, skarbnik – Julia Szostak kl. V a  i sekretarz – Wiktoria Archacka z kl. 

V B . Nasze działania dokumentujemy w Księdze Protokołów SU. Prowadzimy też Zeszyt 

Wpływów i Wydatków. Opiekujemy się również sztandarem szkoły. Poczet, w skład którego 

wchodzą: Samuel Chodorowski, Patrycja Kiełczewska i Gabriela Ziarko kl. VI b, uczestniczy we 

wszystkich uroczystościach na apelach szkolnych, mszach w kościele parafialnym. Uczniowie ci 

brali również udział w miejskich obchodach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  

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

Planowali na nich pracę Samorządu i imprezy szkolne. Na prośbę pana dyrektora na grudnio-

wym spotkaniu dyskutowaliśmy na temat używania w szkole telefonów komórkowych. Wnioski 

i propozycje wypracowane przez uczniów trafiły następnie do Urzędu Miasta.   

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

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.  

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.   

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               
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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. Monety zbierane były we wszystkich klasach 0 – VI w dniach 

10 – 23 października – 2016 r. Po podliczeniu wszystkich pieniędzy okazało się, że w sumie 

uczniowie do puszek wrzucili 166,06 zł – o ponad 44 zł mniej niż w ubiegłym roku. Najwięcej 

zgromadziła klasa V a – 56,20 zł (w przeliczeniu na jednego ucznia 2,55 zł).Na drugim miejscu 

jest klasa II a  – 47,33 zł (w przeliczeniu na jednego ucznia 1,82 zł), a na trzecim klasa III c – 20 

zł (0,74 zł w przeliczeniu na jednego ucznia). W tym miejscu pragniemy podziękować wszyst-

kim uczniom, którzy przystąpili do akcji i wychowawcom, bez których pomocy i zaangażowa-

nia, jej przeprowadzenie byłoby znacznie trudniejsze. Niestety, jest to już kolejny rok, gdy odno-

towujemy spadek zaangażowania w akcję (aż dziewięć 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 KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

0 B KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

I A KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

II A 47,33 26 1,82 II 

II B 11,16 26 0,43  

II C 11,94 21 0,57  

II D KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

III A KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

III B KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

III C 20,00 27 0,74 III 

IV A KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

IV B KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

V A KLASA NIE BRAŁA UDZIAŁU W AKCJI 

V B 56,20 22 2,55 I 
VI A 10,54 25 0,42  

VI B 8,89 25 0,36  

RAZEM 166,06  
363 

(wszystkie kl. 0-

6) 

0,46  
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Wzorem ubiegłych lat prowadzimy też zbiórkę makulatury, w którą włączają się ucznio-

wie z całymi rodzinami oraz nauczyciele. Do stycznia zgromadziliśmy już 3971 kg makulatury.  

Najbardziej zaangażowane są klasy: klasa II a (607 kg), klasa II b (599 kg)  oraz klasa V b (592 

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 0  

0 B 83  

I A 143  

II A 607 I 

II B 599 II 

II C 127  

II D 107  

III A 121  

III B 189  

III C 174  

IV A 308  

IV B 424  

V A 135  

V B 592 III 

VI A 66  

VI B 296  

RAZEM 3971  

 

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

go oddziału Caritas na naszym osiedlu. Średnio co miesiąc nasi uczniowie zapełniają korkami 3 

duże worki (każdy z nich waży około 15 kg).  
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 Z okazji andrzejek Aleksandra Dźwilewska i Martyna Jasionowska z klasy VI a zorgani-

zowały „Słodki kącik wróżb”. Uczniowie i nauczyciele chętnie włączyli się do zabawy i kupo-

wali sprzedawane przez dziewczyny cukierki z zabawnymi wróżbami.  

 Natomiast 6 grudnia wszystkich uczniów i pracowników Dziewiątki odwiedził 

w towarzystwie swoich pomocników św. Mikołaj (w role te wcielili się Samuel Chodorowski 

oraz Wanesa Waszkiewicz i Lena Borowik z kl. VI b).  

W I półroczu przeprowadziliśmy trzy konkursy: 

I. Konkurs na gazetkę z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

  I miejsce – klasa IV a opiekująca się salą 105 (10 pkt) 

II miejsce – klasa V a opiekująca się salą 203 (9,5 pkt) 

        III miejsce – klasa IV b opiekująca się salą 204 (8,5 pkt) 

 

Pozostałe klasy: 

klasa VI b, sala 109 – 8 pkt 

klasa V b, sala 209 – 7,5 pkt 

klasa VI a, sala 106 – 6 pkt 

 

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

 

 

II. Konkurs na album pt. „Nasz Patron – Jan Paweł II”. 

   I miejsce – Bartosz Budziński kl. IV b – 26,5 pkt 

 II miejsce – Magdalena Szyszkowska kl. V b – 25 pkt 

      Patrycja Kiełczewska kl. VI b – 25 pkt 

III miejsce – Malwina Petruczenko i Aleksandra Kowalewska kl. VI b – 22,5 pkt 

Pozostałe miejsca:  

4. Lena Borowik kl. VI b – 21 pkt 

5. Wiktoria Gajko i Oliwia Kleszczewska kl. VI b – 20,5 pkt 

 Oliwia Łukawska kl. VI b – 20,5 pkt 

6. Kacper Surynt i Mikołaj Malinowski kl. VI b – 20 pkt 

7. Gabriel Sulewski kl. IV a – 19 pkt 

8. Elżbieta Prostko kl. IV b – 18,5 pkt 

9. Wiktoria Siwek, Maja Godlewska i Oliwia Chilicka kl. IV b – 13 pkt 

 Maja Jakubowska, Julia Stankiewicz i Wiktoria Markowska kl. IV b – 13 pkt 

Damian Janczurewicz i Brajan Poparda kl. VI b – 13 pkt 

 Kacper Karwecki kl. VI b – 13 pkt 
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10. Bartosz Malinowski i Michał Orchowski kl. VI b – 12,5 pkt 

11. Krzysztof Chomiczewski kl. IV a – 9 pkt 

12. Samuel Chodorowski i Mateusz Niedźwiecki kl. VI b – 7 pkt 

 

Prace oceniała komisja w składzie: Anna Lewoc, Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka                        

i Barbara Jabłońska.  

 

 

III. Konkurs na świąteczno-zimową dekorację sal  

  I miejsce – klasa V b opiekująca się salą 209 (9,5 pkt) 

II miejsce – klasa VI b opiekująca się salą 109 (9 pkt) 

          III miejsce – klasa IV a opiekująca się salą 105 (8,5 pkt) 

      klasa IV b opiekująca się salą 204 (8,5 pkt) 

 

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

 

3 stycznia sekretarz zarządu SU Wiktoria Archacka oraz Magdalena Szyszkowska, Jakub 

Danowski i Hubert Wybranowski z klasy V b wzięli udział w audycji radiowej „Co w szkole”              

w Radio 5. Przedstawiciele naszej szkoły pochwalili się na antenie, że otrzymaliśmy Certyfikat 

Szkoły Promującej Zdrowie. Opowiedzieli, jak zasłużyliśmy sobie na to wyróżnienie.  

W zabawny sposób zachęcali słuchaczy do zdrowego trybu życia. Piątoklasiści świetnie się 

sprawdzili w roli dziennikarzy.  

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

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

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

lub koledzy z klasy. We wrześniu 2016 roku samorząd dołożył 800 zł do zakupu 11 składanych 

krzeseł.  

Kończąc sprawozdanie, w imieniu swoim oraz Samorządu Uczniowskiego chciałybyśmy 

podziękować wszystkim nauczycielom za współpracę i życzliwość. 

 

Opiekunki SU: 

Anna Lewoc 

Grażyna Barcińska 

 

Ełk, 19 stycznia 2017 roku 


