
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego  

w Szkole podstawowej w Mordarce 

 

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 Samorząd Uczniowski działał w następującym składzie: 

 

1. Damian Pulit- przewodniczący SU 

2. Łukasz Jasica- zastępca przewodniczącego SU 

3. Oliwia Wróbel- skarbnik SU 

 

Sekcja kulturalno-dekoracyjna: 

1. Izabela Biernat                     klasa VIII  

2. Aleksandra Mamak              klasa VI b 

3. Amelia Dąbrowska               klasa VI a 

4. Gabriela Pławecka                klasa VII a 

5. Alicja Mrowca                      klasa VI b 

6. Paulina Szewczyk                 klasa VI a 

7. Angelika Malec       klasa VIII 

 

Sekcja porządkowa: 

1. Szymon Ryś                         klasa VI a  

2. Anna Ładoś                         klasa VI a 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. mgr Grażyna Kunicka, p. mgr Magdalena Kindlik 

 

W trakcie pracy Samorządu Uczniowskiego zostały podjęte następujące działania: 

 Kampania wyborcza do SU i wybór Prezydium Rady SU. 

 Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2019/2020. 

 Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”. 

 Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na 

stronie internetowej szkoły. 

 Przygotowanie kartek oraz wysyłanie życzeń do emerytowanych nauczycieli z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

   Zorganizowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, udział w programie 

artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole – akcja 

współpracy z Radą Rodziców; 

 Gazetka z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

 Gazetka z okazji Dnia Wszystkich Świętych. 

 



 Udział w apelu z okazji  dnia Odzyskania niepodległości przez Polskę, przygotowanie gazetki 

ściennej. 

 

 Organizacja wróżb „andrzejkowych” dla dzieci podczas zabawy andrzejkowej. 

 

 Akcja „zbiórka nakrętek”. 

 

 Akcja „Góra Grosza” – zbiórka drobnych monet na cele charytatywne wśród wszystkich 

uczniów naszej szkoły.  

 

 Organizacja szkolnej zabawy Andrzejkowej  dla klas  I – VIII oraz przygotowanie gazetki. 

 Loteria fantowa – dochód przeznaczony na potrzeby SU.  

 

 Organizacja klasowych „Mikołajek”, gazetka. 

  Szkolny orszak św. Mikołaja. 

 Udział w kiermaszu świątecznym – wykonanie ozdób świątecznych. 

   Mikołajki - upominek dla każdego ucznia i pracownika naszej szkoły – akcja współpracy 

z Radą Rodziców; 

   Boże Narodzenie: przygotowanie gazetki z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów 

naszej szkoły; 

 Przygotowanie kartek świątecznych oraz wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych 

oraz zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 Konkurs na „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy.” 

 

   Zakończenie akcji „Góra grosza” i wysłanie zebranych pieniędzy. 

Zebrano łącznie 544,46 zł. 

 

    Organizacja szkolnej zabawy karnawałowej dla klas 1-8. 

 

 Organizacja szkolnej poczty „walentynkowej”,   

 Ubieramy się na czerwono,  

 Gazetka z okazji walentynek. 

 Konkurs na Króla i Królową Walentynek. 

 Sprzedaż lizaków walentynkowych – dochód przeznaczony na potrzeby SU.  

 

 8 marca i 10 marca - Dzień Kobiet i Mężczyzn, Pierwszy Dzień Wiosny – gazetka . 

 Wykonanie ozdób świątecznych – kiermasz. 

 

 Od 12 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. Samorząd Uczniowski zawiesił swoją działalność  

z powodu pandemii Koronawirusa, więc nie zrealizował zadań z tego okresu. Wszystkie 

zadania z poprzedniego okresu zostały zrealizowane.  

 

 

Opiekunowie SU:  

Grażyna Kunicka, Magdalena Kindlik 


