
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO  

 W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019 

SEMESTR I 

 

 

        W bieżącym roku szkolnym 2018 / 2019 w semestrze I Samorząd 

Uczniowski pracował zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez szkolnych. 

Wykonał następujące zadania: 

 

Wrzesień 

1. 3 września 2018r. udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości 

rozpoczęcia roku szkolnego 2018 / 2019. 

 Uczczono pamięć i złożono wiązanki na grobach poległych 

żołnierzy w czasie II wojny światowej. 

2. Opracowano roczny plan pracy zgodnie z kalendarzem imprez      

szkolnych. 

3. Wyznaczono uczniów klas pierwszych i drugich do Pocztu 

Sztandarowego. 

4. Uaktualniono tablicę – poinformowano społeczność szkolną o działaniach 

podjętych w ubiegłym roku szkolnym i zadaniach na bieżący rok szkolny. 

5. Zaplanowano organizację wyborów do Samorządu Uczniowskiego i 

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

6. Opiniowano propozycje dni wolnych w roku szkolnym 2018 / 2019. 

7. 15 września 2018 roku zaproszono uczniów naszej szkoły 

 do udziału w kiermaszu używanych podręczników i pomocy naukowych 

w ramach współpracy z nauczycielami biblioteki szkolnej. 

8. Przeprowadzono w ramach kreowania postaw przyjaznych środowisku w 

zakresie zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) akcję „Sprzątanie 

świata”. 

 

 



Październik 

       1.      12 października 2018 roku współuczestniczono w przygotowaniu       

uroczystości   Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej dla społeczności szkolnej 

ZSNr1 oraz Gospodarzy: Starosty Sokołowskiego, Przewodniczącego Rady 

Powiatu i zaproszonych gości. Zaplanowano przebieg Dnia Edukacji 

Narodowej. 

 

 

Listopad 

1. Zadbano o porządek i udekorowano cztery groby wojenne 

będące pod opieką szkoły ( 1 XI, 11 XI ). 

2. 9 listopada 2018 roku uczczono pamięć poległych żołnierzy podczas  

II wojny światowej z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Odwiedzono miejsca pamięci ofiar wojennych, zapalono 

znicze. 

3. 11 listopada Poczet Sztandarowy uczestniczył w obchodach  

 Dnia Niepodległości zgodnie z planem przebiegu uroczystości: 

 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele św. Jana Bosco 

 Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Niepodległości.  

 

4. 15 listopada 2018r  udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości złożenia 

hołdu bojownikom polskiej niepodległości w 100 rocznicę narodzin II 

Rzeczypospolitej w Sokołowskim Ośrodku Kultury. 

 

5. Kontynuowano akcję: "Nakręć się na Misje!!!", mającej na celu zbieranie 

nakrętek na pomoc dla dzieci w Sudanie i Kamerunie. 

 

      7. Zorganizowano i przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego  

           i na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego:     

 Ogłoszenie terminarza wyborczego 

 Spotkanie z kandydatami 

 Akcja przedwyborcza 

 Wybory 

 

 



Grudzień 

1.  Zorganizowano dary „Od Serca”  w ramach w Ogólnopolskiej akcji 

charytatywnej „Szlachetna Paczka” przez młodzież Zespołu Szkół Nr1 

 i przekazano  Rodzinie. 

2.     Zarząd Samorządu Uczniowskiego zaopiniował propozycję organizacji 

Wigilii szkolnej i klasowej w dniu 21 grudnia 2018r. Ustalono przebieg 

ostatniego dnia nauki przed Świętami Bożego Narodzenia: 

 Wspólne spotkanie Dyrekcji ZSNr1, nauczycieli 

 i  przedstawicieli samorządów klasowych  

w świetlicy szkolnej, złożenie życzeń i podzielenie się 

opłatkiem. 

 Spotkania wigilijne klas z wychowawcami i nauczycielami 

 w salach w godzinach zajęć lekcyjnych. 

 

 

 


