
Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w  roku szkolnym
2018/2019

I półrocze
Wrzesień 
Na początku września poprzez wybory powołano skład Dużego Samorządu. Na 
pierwszym spotkaniu Samorządu omówiono plan pracy na rok szkolny 
2018/2019. Ustalono, że każdego 13 dnia miesiąca w naszej szkole będzie 
odbywał się Dzień Dobrego Słowa.

Październik
W październiku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Samorząd przygotował dla 
nauczycieli upominki. Samorząd wspomógł też PCK w akcjach charytatywnych 
oraz wziął udział w pasowaniu na pierwszoklasistę.

Listopad
Z okazji Święta Zmarłych członkowie Samorządu odwiedzili cmentarz, 
posprzątali opuszczone groby i zapalili na nich znicze. Samorząd zorganizował 
zabawy z okazji Andrzejek, dyskotekę szkolną oraz wziął udział w Dniu Misia i 
apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Grudzień
Szóstego grudnia Samorząd przygotował Mikołajki w trakcie, których 
rozdawano cukierki i ozdoby mikołajkowe. Z inicjatywy Samorządu 
zorganizowano konkurs na najlepszą wiszącą ozdobę choinkową. Członkowie 
Samorządu wzięli udział w Jasełkach.

Styczeń
Podczas spotkania Samorządu podsumowano pracę, zorganizowanie akcji i 
zadań w I półroczu. Samorząd przygotował plan na Dzień Seniora. SU 
zaplanował pracę i ustalił pomysły do zrealizowania w nowym semestrze. 



II półrocze

Luty
Członkowie Samorządu pomogli w przygotowaniu Dnia Seniora. Samorząd 
zorganizował Pocztę Walentynkową, dyskotekę oraz balik karnawałowy.

Marzec
Samorząd złożył życzenia kobietom z okazji Dnia Kobiet, wspomniał o roli 
matki w życiu oraz przygotował tematyczną gazetkę, a także zorganizował 
obchody pierwszego dnia wiosny. Członkowie SU wzięli udział w uroczystości 
Dnia Patrona.

Kwiecień
Członkowie samorządu uczestniczyli w obchodach Święta 3 Maja, SU 
zorganizował Światowy Dzień Ziemi, a także wziął udział w akcji sprzątania 
świata.

Maj
Samorząd wykonał gazetkę o Dniu Matki, uczniowie złożyli życzenia swoim 
mamom. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dzieci wyszły do kina lub 
na piknik oraz otrzymały lody.

Czerwiec
Samorząd podsumował działalność w roku szkolnym 2018/2019, uczniowie 
otrzymali od SU cukierki, z okazji Dnia Ojca przypomniano o jego roli w 
naszym życiu.


