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Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 

  2020/2021r.     
 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/ 2021 od września zajął się 

naborem nowych członków, uczniów  klas I i wyborem przewodniczącego  oraz 

Zarządu S.U. Przewodniczącą została Maria Kopeć,  uczennica klasy 3AK, zastępcą 

Nikola Kramarenko uczennica klasy 2AK i skarbnikiem Oliwia Kopczyńska, 

uczennica kl. 3AK 

12 i 13 października 2020 r. Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę 

integracyjną dla wszystkich klas I tzw. „kotowanie”. Ze względu na obostrzenia 

epidemiologiczne , Samorząd Uczniowski wraz z klasą II TEC i wychowawczynią 

p. K. Jakubek przygotował wiele zabawnych konkurencji. Były przebieranki 

i śpiewanie piosenek, układanie puzzli, zadania matematyczne i inne. Niestety nauka 

zdalna przerwała nam możliwość zorganizowania imprezy do końca. Nie wszystkie 

klasy zdążyły wziąć udział. Zarząd S. U. Przygotował też, w postaci nagrania, 

życzenia dla wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Zarząd zmobilizował członków Samorządu Uczniowskiego i nagrał oraz umieścił  

filmik z życzeniami świątecznymi na stronie szkoły dla wszystkich nauczycieli 

i uczniów.  

Dnia 25 marca 2021r. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem  panią 

Krystyną Teresiak wziął udział w Konsultacjach na temat Strategii RP na Rzecz 

Młodego Pokolenia. Spotkanie odbyło się na platformie ZOOM z ministrem Piotrem 

Mazurkiem. Młodzi ludzie debatowali nad pomysłami zachęcenia uczniów 

do włączania się  w  ważne sprawy społeczne kraju. 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego zorganizował nagranie filmu promocyjnego 

naszej szkoły i umieszczenie go na stronie szkoły. 

Dnia 14 czerwca 2021r. Zarząd S.U. wziął udział w kolejnych konsultacjach 

dotyczących nowego Stypendium Premiera. 

  W czasie zdalnego nauczania Zarząd miał za zadanie opiniować skreślenie 

niektórych uczniów naszej szkoły z listy, z powodu złej frekwencji. 



Członkowie Samorządu Uczniowskiego chętnie pomagają nauczycielom 

w organizowaniu różnych uroczystości, reprezentowaniu szkoły w środowisku 

lokalnym , zawsze można na nich liczyć. 

     

 

Wnioski:  
1. Mobilizować i zachęcać uczniów klas 1 i 2 do pracy w Samorządzie 

Uczniowskim 

2.  Ściślej współpracować z trójkami klasowymi i wymagać aby przekazywały 

informacje klasie dot. działań S.U. 

3. Podejmować się różnych działań integrujących społeczność szkolną, 

promujących szkołę w środowisku lokalnym 

 

 
                                                               Opiekun SU K. Teresiak 


