
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Turośni Kościelnej liczył 21 członków. Opiekunem 

Samorządu został, po wyborach przeprowadzonych wśród uczniów, nauczyciel matematyki 

Karol Sieńko.  

Działania SU w poszczególnych miesiącach: 

WRZESIEŃ 2013 

 Kampania wyborcza na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun SU opracował zasady wyborów przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Kandydować mogli uczniowie klasy drugiej lub trzeciej, którzy spełniali łącznie następujące 

warunki: osiągnęli w ubiegłym roku szkolnym dobre wyniki w nauce – średnia ocen co 

najmniej 4,0, mieli co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, cieszyli się dobrą opinią 

wśród kolegów i nauczycieli. Kandydaci na przewodniczących SU musieli przedstawić 

opiekunowi SU do dnia 20. września 2013 kartę zgłoszenia zawierającą m.in. listę co 

najmniej 10 osób (uczniów Gimnazjum) popierających kandydata oraz opinię wychowawcy 

klasy.  

Zgłosiło się 5 kandydatów, którzy od 23. września przez tydzień prowadzili kampanię 

wyborczą – przedstawili swoje programy w formie plakatów, wzięli udział w debacie 

wyborczej.  W trakcie debaty w dniu 30. września przedstawiciele wszystkich klas  

z Gimnazjum zadawali kandydatom pytania dotyczące ich programów, oceniali ich 

atrakcyjność oraz czy są one możliwe do zrealizowania. 

ZAŁĄCZNIKI: Zasady wyborów, Karta zgłoszenia kandydata, Lista kandydatów 

 

PAŹDZIERNIK 2013 

 Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

W dniu 2. października 2013 odbyły się wybory. W głosowaniu wzięło udział 178 uczniów 

szkoły spośród 182 uprawnionych do głosowania. Oddano 161 ważnych głosów. Wyniki: 

1. Monika Rynkowska z klasy III C – 57 głosów – PRZEWODNICZĄCA SU 

2. Angelika Średzińska z klasy III A – 50 głosów – ZASTĘPCA 

3. Patrycja Łapińska z klasy III B – 36 głosów 

4. Krzysztof Bielonko z klasy II A – 11 głosów 

5. Julia Mularczyk z klasy III A – 7 głosów 

ZAŁĄCZNIKI: Karta wyborcza, Kserokopia protokołu wyników wyborów 



 Opracowanie Planu pracy SU 

Po wyborze przewodniczącej Samorządu ustalono na zebraniu z opiekunem Plan Pracy na 

cały rok szkolny. 

ZAŁĄCZNIKI: Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

 Powołanie grupy „SU Gimnazjum w TK” na portalu społecznościowym Facebook 

Na zebraniu Samorządu w dniu 15. października zdecydowano o utworzeniu grupy 

zamkniętej na portalu Facebook i dodaniu do niej wszystkich członków SU. Administrowania 

grupą podjął się opiekun SU pan Karol Sieńko. Grupa służyła lepszemu przepływowi 

informacji o bieżących i planowanych działaniach, ustalaniu terminów spotkań, wymianie 

pomysłów na organizację wydarzeń w życiu szkoły. 

 Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 

Opiekun SU pan Karol Sieńko przy współpracy z Samorządem i przewodniczącą Moniką 

Rynkowską, opracował scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela. W realizacji 

akademii, która odbyła się 11. października, pomagali: pani Marta Słomińska, pani Bożena 

Zdanowicz oraz pan Mirosław Hrechorowicz.  

ZAŁĄCZNIKI: Scenariusz uroczystości 

 Opracowanie regulaminu Szczęśliwego numerka 

Przewodnicząca SU Monika Rynkowska opracowała regulamin Szczęśliwego numerka, który 

uzyskał aprobatę Rady Pedagogicznej. Opiekun SU zadbał o techniczną stronę 

przedsięwzięcia – zaprojektował i przygotował kartki i piłeczki z numerkami. 

ZAŁĄCZNIKI: regulamin Szczęśliwego numerka 

 Organizacja otrzęsin klas pierwszych 

W dniu 21. października odbyła się zabawa otrzęsinowa klas pierwszych przygotowana przez 

członków SU z klas drugich i trzecich. 

 Organizacja dyskoteki szkolnej 

Po otrzęsinach odbyła się szkolna dyskoteka nad przebiegiem której czuwał opiekun SU pan 

Karol Sieńko. Opracował on również jej regulamin, którego akceptacja była warunkiem 

koniecznym wzięcia w niej udziału. 

ZAŁĄCZNIKI: Regulamin dyskoteki 

 

 

 

 



LISTOPAD 2013 

Z dniem 12. listopada z funkcji Przewodniczącej SU została odwołana Monika Rynkowska. 

Jej miejsce zajęła Angelika Średzińska z klasy III A, która zdobyła w październikowych 

wyborach drugą lokatę. Funkcję zastępcy objęła Patrycja Łapińska z klasy III B. 

ZAŁĄCZNIKI: Odwołanie Moniki Rynkowskiej z funkcji Przewodniczącej Samorządu 

Uczniowskiego (kserokopia) 

 Organizacja dyskoteki szkolnej 

W dniu 25. listopada odbyła się druga dyskoteka szkolna.  

 

GRUDZIEŃ 2013 

 Organizacja akcji Góra Grosza 2013 

W dniach 25. listopada – 06. grudnia uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską 

akcję charytatywną Góra Grosza zorganizowaną przez Towarzystwo NASZ DOM. Całą akcję 

koordynował opiekun SU pan Karol Sieńko. W liczeniu zebranych pieniędzy pomagał 

Samorząd Uczniowski. W sumie zebrano 464 zł i 34 gr. Największą kwotę zebrała klasa IA – 

169,21 zł. W nagrodę zdobyła możliwość jednodniowego dodatkowego wyjazdu  

z wychowawcą w wybrane przez siebie miejsce. 

ZAŁĄCZNIKI: Wyniki akcji, Kserokopia podziękowania od organizatora 

 Organizacja Wieczoru filmowego 

W dniu 16. grudnia w godzinach 16:00 – 20:00 odbył się Wieczór filmowy.  Wzięło w nim 

udział 54 uczniów. Warunkiem uczestnictwa było brak uwag o niewłaściwym zachowaniu 

oraz pisemna zgoda rodziców. Młodzież mogła obejrzeć dwa filmy. Zorganizowany był 

również bar z popcornem i napojami. Opiekun SU opracował z tej okazji specjalne bilety 

wstępu. 

ZAŁĄCZNIKI: Plakat informacyjny, projekt biletów 

 

STYCZEŃ 2014 

 Organizacja DNIA BEZ PRZEMOCY 

Samorząd Uczniowski włączył się w akcję profilaktyczną „Dni profilaktyki” organizując 

22. stycznia Dzień Bez Przemocy. Wszyscy uczniowie mieli przyjść ubrani na biały kolor – 

symbol przyjaźni i pokoju. Zadaniem każdej klasy w gimnazjum było ozdobienie drzwi 

swojej sali rysunkami i hasłami przeciwko przemocy, wandalizmowi i agresji. Klasy 

wybierały na drodze głosowania jedną osobę spośród siebie, którą cechuje najbardziej 

pokojowe usposobienie i która najczęściej łagodzi różne konflikty. Osoby te otrzymały 

specjalnie zaprojektowane certyfikaty. Następnie spośród przedstawicieli każdej klasy został 



wybrany „Ambasador pokoju szkoły”. Został nim Krzysztof Olendzki z klasy III A. Otrzymał 

pamiątkowy medal oraz certyfikat przygotowany przez opiekuna Samorządu. Specjalna 

komisja oceniała zaangażowanie uczniów w inicjatywę „Dnia bez przemocy”. O zwycięstwie  

klasy III B zdecydowała estetyka i przesłanie ekspozycji na drzwiach oraz odsetek osób 

ubranych w białe barwy.  

ZAŁĄCZNIKI: Kserokopia certyfikatu „Ambasadora pokoju szkoły”, projekt certyfikatu 

osoby, która nie akceptuje przemocy, pamiątkowe zdjęcie z medalem, tabelka do punktacji 

klas 

 Organizacja dyskoteki choinkowej 

W dniu 23. stycznia odbyła się trzecia dyskoteka szkolna z udziałem wychowawców  

i rodziców uczniów.  

 

LUTY 2014 

 Organizacja „Poczty walentynkowej” 

W dniu 14. lutego uczniowie mogli wysłać kartkę walentynkową za pośrednictwem poczty 

zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Ponadto opiekun SU dostarczył do szkolnego 

sklepiku kwiaty. Możliwość wysłania kartki czy zakupu kwiatów cieszyła się dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów.  

ZAŁĄCZNIKI: Ogłoszenie walentynkowe 

 Organizacja Walentynkowego wieczoru filmowego 

W dniu 14 lutego w godzinach 17:00 – 20:00 odbył się drugi Wieczór filmowy.  Wzięło  

w nim udział 68 uczniów. Młodzież obejrzała dwa filmy. Podobnie jak za pierwszym razem 

zorganizowany był bar z popcornem i napojami. Opiekun SU opracował specjalne bilety 

wstępu. 

ZAŁĄCZNIKI: Plakat informacyjny, projekt biletów 

 Organizacja trzeciego Wieczoru filmowego 

W dniu 28 lutego w godzinach 16:00 – 20:00 odbył się kolejny Wieczór filmowy. Cieszył się 

rekordowym zainteresowaniem uczniów - wzięło w nim udział 77 osób. Młodzież obejrzała 

dwa filmy. Za dopłatą do biletu uczniowie mogli liczyć na bar z popcornem i napojami. 

Opiekun SU opracował specjalne bilety wstępu. 

ZAŁĄCZNIKI: Plakat informacyjny, projekt biletów 

 

 

 



MARZEC 2014 

 Organizacja Dnia Liczby  

W dniu 14.03.2014 w godz. 10:50 – 11:50 z okazji Dnia Liczby  odbył się drużynowy, 

międzyklasowy konkurs matematyczny. Uczestniczyło w nim 21 osób (7 drużyn po trzy 

osoby) 

Końcowa klasyfikacja: 

Miejsce 1. Klasa IIIA - 16 pkt 

Miejsce 2. Klasa IIIB - 13 pkt 

Miejsce 3. Klasa IIIC i IB - 12 pkt 

Miejsce 5. Klasa IIA i IIB - 10 pkt 

Miejsce 7. Klasa IA - 5 pkt 

Opiekun SU przygotował ogłoszenie i regulamin, opracował prezentację multimedialną  

z zadaniami, przeprowadził konkurs (obecna była zaproszona pani Wicedyrektor Beata 

Szymoniuk), rozdał zakupione nagrody indywidualne i dla zwycięskiej klasy. 

ZAŁĄCZNIKI: ogłoszenie 

 Pomysły na Dzień Wiosny 

W trakcie debaty z członkami SU na temat obchodów Dnia Wiosny został wysunięty pomysł 

meczu piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie, który został wcielony w życie w dniu  

21. marca. 

MAJ 2014 

 Udział w akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

Członkowie SU wzięli udział w apelu poświęconym 223 rocznicy Uchwalenia Konstytucji  

3 Maja. Uczniowie z gimnazjum recytowali wiersze poetów polskich mówiących o miłości do 

Ojczyzny. 

CZERWIEC 2014 

 Podsumowanie pracy SU za rok szkolny, przygotowanie sprawozdania z działalności 

SU 

Opiekun SU pan Karol Sieńko przygotował niniejsze sprawozdanie. Zaprezentował je na 

zebraniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 04. czerwca.  

ZAŁĄCZNIKI: Kserokopia listy obecności 

 

 

 

 



UZUPEŁNIENIE: 

 Organizacja Nocy filmowej 

W dniu 13. czerwca w godzinach 22:00 – 4:00 odbyła się Noc filmowa.  Wzięło w niej udział 

xx uczniów. Warunkiem uczestnictwa było posiadanie maksymalnie 5 uwag o niewłaściwym 

zachowaniu oraz pisemna zgoda rodziców. Młodzież mogła obejrzeć trzy filmy wybrane 

przez siebie w ankiecie. Zorganizowany był również bar z popcornem i napojami. Opiekun 

SU opracował z tej okazji specjalne bilety wstępu. 

ZAŁĄCZNIKI: Plakat informacyjny, ankieta 

 Konkurs "Samorząd uczniowski 2.0" 

Izabela Dryl uzyskała WYRÓŻNIENIE w konkursie "Samorząd uczniowski 2.0", który 

polegał na napisaniu eseju o innowacyjnych działaniach swojego SU. Iza opisała nasze 

WIECZORKI FILMOWE w eseju pt. "Szkolne seanse". Konkurs skierowany był do uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z czterech województw: 

mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Nagrodzono TYLKO 9 osób. 

Organizatorem konkursu była Fundacja Edukacja dla Demokracji. 

ZAŁĄCZNIKI: Kserokopia dyplomu 

 

 

*** 

Najważniejsze działania zawarte w Planie Pracy SU, których nie udało się zrealizować: 

 zredagowanie i wydanie gazetki szkolnej 

 uruchomienie radiowęzła 

Próba wdrożenia tych działań nastąpi w następnym roku szkolnym po „odświeżeniu” składu 

Samorządu Uczniowskiego. 

Współpraca SU z dyrekcją, gronem pedagogicznych, opiekunem oraz uczniami szkoły 

przebiegała prawidłowo. 


