
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Działania SU w poszczególnych miesiącach: 

WRZESIEŃ 2015 

 Wybory zespołu Radiowęzła 

W związku z dużą ilością osób zainteresowanych działalnością w radiowęźle szkolnym,  

w dniu 3. września odbyło się głosowanie, które wyłoniło 15-osobowy zespół radiowęzła. 

Każdy uczeń otrzymał kartę do głosowania, na której umieszczone były nazwiska byłych 

członków i pozostałych chętnych, którzy zgłosili się do opiekuna SU (razem 25 osób). 

Uczniowie głosowali na osoby, które ich zdaniem zapewnią najlepszą rozrywkę na przerwach.  

 

 Wybory opiekuna SU 

W dniu 8. września odbyły się w szkole wybory opiekuna Samorządu. Po raz trzeci został 

nim pan Karol Sieńko – nauczyciel matematyki, który uzyskał poparcie około 65% uczniów. 

 

 Akcja „Samorządy mają głos” 

Szkoła wzięła udział w akcji „Samorządy mają głos” zorganizowanej przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, w ramach której zorganizowane zostały szkolne demokratyczne wybory do 

władz Samorządu Uczniowskiego. 

Opiekun SU opracował zasady wyborów do władz 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 dobrą ocenę z zachowania, cieszyli się dobrą opinią wśród kolegów  

i nauczycieli. Kandydaci do władz SU musieli przedstawić opiekunowi SU do dnia 18. 

września 2015 kartę zgłoszenia zawierającą m.in. listę co najmniej 10 osób (uczniów 

gimnazjum) popierających kandydata oraz opinię wychowawcy klasy. Zgłosiły się 4 

kandydatki, które od dnia 21. września rozpoczęły kampanię wyborczą. 

Dnia 24. września odbyła się debata wyborcza z udziałem przedstawicieli wszystkich klas 

(samorządy klasowe) z kandydującymi do władz SU. Kandydatki przedstawiły się i mogły 

powiedzieć kilka słów o sobie, zaprezentowały swoje programy wyborcze. Organizatorki 

szkolnych wyborów – uczennice klasy drugiej biorące udział w projekcie – zadawały 

kandydatkom pytania. Wiele z nich dotyczyło konkretnych założeń programów wyborczych 

kandydatek, o to w jaki sposób wyobrażają sobie one ich realizację. Następnie każdy 

przebywający w sali mógł zadawać własne pytania. Dyskusja była gorąca i owocna. Debatę 



moderował opiekun SU pan Karol Sieńko. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze  

i umożliwiło społeczności uczniowskiej bardziej szczegółowe zapoznanie się z wizjami 

działania poszczególnych kandydatek.  

Dzień 30. września 2015 odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. W tym 

dniu pracownia matematyczna nr 31 zmieniła się w lokal wyborczy, który otwarto godzinie 

7:45. Uczniowie mogli odczuć klimat jaki towarzyszy wyborom. Sala wyposażona była  

w specjalnie przygotowaną urnę, która mogła pomieścić wszystkie wrzucone karty do 

głosowania. Nie zabrakło też parawanów zapewniających tajność głosowania. Miejsca za 

osłonami wyposażone były w przybory do pisania oraz plakaty informujące o sposobie 

głosowania. Nad sprawnym przebiegiem wyborów czuwała powołana komisja wyborcza 

(zespół projektowy). Porządek zapewniał ochroniarz – Jakub z klasy IIIB.  

Wyborcy, którzy przychodzili do lokalu w czasie przerw otrzymywali opieczętowaną kartę do 

głosowania. Potwierdzali ten fakt własnoręcznym podpisem przy nazwisku na liście 

wyborców przy stoliku komisji. Następnie w warunkach zapewniających dyskrecję oddawali 

swój głos i kartę wrzucali do urny. 

Głosowanie zakończono o godzinie 13:45. Komisja otworzyła urnę i przystąpiła do obliczania 

wyników. Sporządzono protokół w trzech jednakowych egzemplarzach, a informację  

o rezultacie wywieszono na tablicy informacyjnej przy pokoju nauczycielskim. 

Frekwencja wyniosła 84,5%  - to więcej niż w roku ubiegłym. Oddano 131 głosów, z których 

122 było ważnych. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica klasy 

trzeciej – Dominika Makowska  – która zdobyła poparcie 64 wyborców. Funkcję 

wiceprzewodniczącej oraz skarbnika obejmą: Olimpia Oliwia Dryl i Natalia Laszewska.  

 

PAŹDZIERNIK 2015 

 Udział w DNIU BEZ PRZEMOCY 

Samorząd Uczniowski włączył się czynnie w obchody Międzynarodowego Dnia Bez 

Przemocy. 2. października 2015. o godzinie 8:00 krótki apel poprowadziła pani pedagog.  

W jego trakcie wytypowani wcześniej w klasach uczniowie (wzory zachowania) otrzymali 

dyplomy. Wszyscy przyszli ubrani na biało (lub ze znaczącym elementem stroju w kolorze 

białym). Uczniowie, którzy spełnili ten warunek nie byli tego dnia pytani, ani nie pisali 

kartkówek. Natomiast klasa, w której 100% uczniów była przebranych nie miała w piątek nic 

zadanego na weekend. W ciągu całego tygodnia na godzinach wychowawczych każda klasa 

miała za zadanie wykonać duży i czytelny transparent z hasłem propagującym: przyjaźń, 

życzliwość, tolerancję, wzajemną akceptację (do wyboru). O godzinie 13:00 wszystkie klasy, 

które wykonały transparenty wyszły ze szkoły na pokojową manifestację ulicami Turośni 

Kościelnej.  

 

 



 Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 

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

Makowską opracował scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela. W realizacji 

akademii, która odbyła się 13. października 2015, pomagali m.in. pani Bożena Zdanowicz 

(przygotowanie upominków) oraz pan Mirosław Hrechorowicz (występy chóru). Uczennice 

klasy IIIA gimnazjum wcieliły się w rolę swoich nauczycieli. Naśladowały ich specyficzne 

cechy, powiedzenia, odtwarzały zapamiętane sytuacje z lekcji. Uwieczniły to na filmie. 

Odbyło się też uroczyste ślubowanie klas pierwszych.  

 

 Opracowanie Planu pracy SU 

Przewodnicząca Dominika Makowska i wiceprzewodnicząca Olimpia Oliwia Dryl po 

konsultacjach z opiekunem SU opracowały Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na cały 

rok szkolny. 

 

 Organizacja otrzęsin klas pierwszych 

W dniu 27. października 2015 odbyła się zabawa otrzęsinowa klas pierwszych przygotowana 

przez członków SU z klas 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. 

 

LISTOPAD 2015 

 Organizacja Wieczoru filmowego 

W dniu 26. listopada w godzinach 16:00 – 19:30 odbył się Wieczór filmowy. Zapisało się 75 

osób. Wychowawcy indywidualnie decydowali o przyznaniu swoim uczniom biletów mając 

na uwadze otrzymane nagany, upomnienia, uwagi o niewłaściwym zachowaniu, które mogły 

być kryterium wykluczającym możliwość uczestnictwa. Młodzież mogła obejrzeć dwa filmy. 

Zorganizowany był również bar z popcornem i napojami. Opiekun SU opracował specjalne 

bilety wstępu. 

 

 Zebranie Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją szkoły 

Zebranie miało miejsce 27. listopada 2015. Uczniowie mieli doskonałą okazję, aby poruszyć 

ważne dla wszystkich kwestie i być wysłuchanymi bezpośrednio przez Panią Dyrektor. 



GRUDZIEŃ 2015 

 Udział w kiermaszu świątecznym 

Uczniowie wzięli udział w kilkudniowy kiermaszu, podczas którego mogli nabyć domowe 

wypieki. Sprzedawane były również niewykorzystane na wieczorku filmowym zapasy 

popcornu. Pieniądze w całości posłużyły celom charytatywnym szkolnego Wolontariatu. 

 

 Planowany Babski wieczór filmowy nie odbył się. 

 

STYCZEŃ 2016 

 Akcja Góra Grosza 

Uczniowie naszej szkoły, włączając się w ogólnopolską akcję charytatywną Góra Grosza 

zorganizowaną przez Towarzystwo NASZ DOM, rozpoczęli zbiórkę monet. Całą akcję 

koordynował opiekun SU pan Karol Sieńko. Zebraliśmy rekordową w naszym Gimnazjum 

kwotę - 1253,82 zł! (W ubiegłym roku szkolnym było to 1023,58 zł) Największą kwotę 

przekazała klasa IIA (wychowawczyni pani Z. Ruła) - 472,66 zł. Pieniądze zostały 

przekazane dla organizatora zbiórki - Towarzystwa NASZ DOM. 

 Organizacja dyskoteki choinkowej 

W dniu 20. stycznia 2016 odbyła się dyskoteka szkolna z udziałem wychowawców  

i rodziców uczniów.  

 

LUTY 2016 

 Organizacja „Poczty walentynkowej” 

W dniu 12. lutego (2 dni przed Dniem Świętego Walentego, który przypadał w tym roku  

w niedzielę) uczniowie mogli wysłać kartkę walentynkową za pośrednictwem poczty 

zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Istniała ponadto możliwość zakupu kwiatów,   

z której skorzystało wielu uczniów (wszystkie kwiaty zostały sprzedane). Dochód 

przeznaczony był na cele wolontariatu. 

 

 Organizacja Walentynkowego wieczoru filmowego 

W dniu 12. lutego w godzinach 16:30 – 20:00 odbył się drugi Wieczór filmowy. Wzięło  

w nim udział 60 uczniów. Młodzież obejrzała dwa filmy. Podobnie jak za pierwszym razem 

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

wstępu. Nie mogli ich dostać uczniowie, którzy w tygodniu poprzedzającym wieczór filmowy 

otrzymali chociaż jedną uwagę o niewłaściwym zachowaniu. 



MARZEC 2016 

 Organizacja Dnia Kobiet 

8 marca w naszym gimnazjum Szkolne Koło Wolontariatu wraz z Samorządem Uczniowskim 

sprzedawało róże i tulipany. Uczniowie spacerowali po korytarzach podczas przerw i 

pięknym koszem zachęcali wszystkich do udziału w akcji. Kwiaty rozeszły się bardzo szybko. 

Zebrana kwota 44,80zł została przeznaczona na karmę dla zwierząt z białostockiego 

schroniska. 

 Udział w II Forum Szkół Ponadgimnazjalnych 

9 marca w naszej szkole odbyło się II Forum Szkół Ponadgimnazjalnych, które miało na celu 

pomoc w podjęciu przez trzecioklasistów decyzji co do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. 

Opiekun SU wraz z uczniami aktywnie pomagali w kwestiach organizacyjnych 

(przygotowanie prezentacji i sprzętu, ustawienie stolików, obsługa fotograficzna) 

 Organizacja Babskiego wieczoru filmowego 

W dniu 10. marca w godzinach 16:30 – 20:00 odbył się trzeci Wieczór filmowy. Pomysłem 

przewodniczącej SU było aby wstęp miały tylko dziewczyny. Uczestniczki obejrzała dwa 

filmy.  

 Udział w Dniu Otwartym 

22 marca 2016 roku Gimnazjum gościło w swoich murach uczniów szóstych klas ze szkół 

podstawowych z Turośni Dolnej i Kościelnej, Tołcz oraz Niewodnicy Kościelnej. 

Gimnazjaliści, we współpracy z nauczycielami, starali się ułatwić przyszłym absolwentom 

szkół podstawowych decyzję, co do wyboru swojej dalszej edukacyjnej drogi. W tym celu 

prowadzące, Katarzyna Czaczkowska oraz Wiktoria Beszta-Borowska, przedstawiły naszym 

gościom folder Gimnazjum opracowany przez opiekuna SU, uwzględniając przy tym 

wszystkie potrzeby kandydatów do Gimnazjum. 

 

MAJ - CZERWIEC 2016 

 Aktywny Udział w Szkolnych Dniach Profilaktyki 

 

 Organizacja Dnia Dziecka 

01. czerwca władze SU Gimnazjum czynnie włączyły się w uatrakcyjnienie Dnia Dziecka dla 

uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej. Przewodnicząca i wiceprzewodnicząca SU 

zorganizowały stoisko z łamigłówkami matematycznymi. Cieszyło się ono bardzo dużym 

zainteresowaniem. Za rozwiązanie układanek geometrycznych i przestrzennych rozdawano 

słodkie upominki. 

 

 



 Aktywny Udział w Dniu Języków Obcych 

 

 Zebranie Samorządu Uczniowskiego z Panią Dyrektor 

Zebranie miało miejsce 23. maja 2016. Uczniowie mieli doskonałą okazję, aby poruszyć 

ważne dla wszystkich kwestie i być wysłuchanymi bezpośrednio przez Panią Dyrektor. 

 

 Organizacja Szkolnego Mam Talent 

W dniu 21 czerwca odbył się zorganizowany przez Samorząd Uczniowski - Szkolny Mam 

Talent. Można było obejrzeć występy wokalne, grę na skrzypcach, pokaz technik judo, czy 

skecz w wykonaniu grupy uczennic z klasy IIIA. Jury wyłoniło zwycięzcę - została nim 

Karolina Halicka z klasy IIIA, która podbiła serca wszystkich swoim wykonaniem znanego 

motywu muzycznego. Pomysłodawczynią organizacji Mam Talent była przewodnicząca SU - 

Dominika Makowska. Nagrody dla uczniów sfinansowała Pani Dyrektor.  

 

Współpraca SU z dyrekcją, gronem pedagogicznych i opiekunem przebiegała prawidłowo. 


