
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego                                                                  

w I okresie roku szkolnego 2018/2019 

 

 

      Samorząd Uczniowski zrealizował w I okresie następujące zaplanowane                       i 

dodatkowe  zadania: 

 Odbyły się 4 dyskoteki dla klas IV-VI: dyskoteka wrześniowa, dyskoteka 

październikowa, dyskoteka Andrzejkowa i dyskoteka styczniowa. Podczas dyskotek 

opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele: p. Bożena Strzałkowska - Limanówka  

p. Marta Ogińska, p. Katarzyna Świerad, p. Bogdan Dyras  i p. Beata Stech. 

 W październiku z okazji święta KEN samorząd wykonał laurkę, która została 

powieszona w holu przy wejściu do szkoły oraz złożył życzenia wszystkim 

Nauczycielom na ręce Dyrekcji szkoły. 

 Od października rozpoczęliśmy akcję, zorganizowaną w naszej szkole po raz 

piętnasty-  „Gwiazdka  dla zwierzaków”. Akcja trwała do grudnia,  a polegała na: 

zbiórce żywności i konkursie międzyklasowym, podczas którego były zbierane 

dobrowolne datki   na zakup karmy dla zwierząt z krakowskiego schroniska.  Za 

uzbierane pieniądze, została zakupiona karma / z firm produkujących żywność dla 

zwierząt określonych przez schronisko/.  Ponieważ dotarł do naszej szkoły apel  

o pomoc ze schroniska w Racławicach, część karmy ze zbiórki do pudła i część posłań 

podarowanych przez p. Beatę Stech powędrował tamże / 25.46 kg, 15 posłań, kości, 

dentastix,  zabawki/, pozostała karma z pudła i zakupiona oraz pozostałe posłania 

zostały przekazane schronisku na ul. Rybnej w ilość 46.08 kg, 33 posłania, drapak /. 

Uczeń klasy 2a Antek Wajda podczas swoich urodzin, z własnej inicjatywy, zamiast 

prezentów dla siebie poprosił zaproszonych gości o karmę  dla zwierzaków, którą 

oczywiście przyniósł do szkoły. Zwycięzcom konkursu międzyklasowego klasie 1a, 

5c i 4a Samorząd Uczniowski ufundował  w ramach nagrody, ciasto upieczone przez 

p. Stech. 

 W październiku przystąpiliśmy po raz dziewiąty do projektu edukacyjnego "Uczeń –

Obywatel". Przez cały rok szkolny będziemy uczestniczyć  w spotkaniach, których 

celem jest zapoznanie się z historią Samorządu Krakowskiego   oraz jego aktualną 

działalnością. Projekt przewiduje spotkanie w Urzędzie Miasta na wykładzie 

dotyczącym historii Samorządu krakowskiego, spotkanie z radnymi w siedzibach 



wybranych Rad Dzielnic, spotkanie podczas sesji Radnych Miasta oraz spacer 

"Śladami Samorządu Krakowskiego". Odbędzie się konkurs „Wiedzy o samorządzie 

lokalnym i jego historii” Podsumowanie projektu, wręczenie nagród laureatom 

konkursu, nastąpi w czerwcu,  w Urzędzie Miasta Krakowa, w dniu otwartym 

magistratu. W projekcie uczestniczą uczniowie:  Ania Nowak, Górska Wiktoria, 

Natalia Szczepańska, Emilia Jarema, Zosia Markiewicz, Julka Kuczawska, Wiktoria 

Braś, Iga Kupiec i Julka Buszewicz. 

 W listopadzie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SURSUM CORDA  „ W 

górę serca”, sprzedawaliśmy na terenie szkoły otrzymane od nich kartki świąteczne. 

Przekazaliśmy fundacji 100 zł. 

 W grudniu zorganizowaliśmy po raz osiemnasty Kiermasz Świątecznych Wypieków. 

Sponsorami pysznych ciast byli: p. Agata Cieśla, p. Małgorzata Jaśkowska,  

p. Elżbieta Kaczmarczyk, p. Małgorzata Palkij,  p. Marta Piwowarczyk, p. Katarzyna 

Tylka, p. Beata Stech,  p. Bożena Strzałkowska-Limanówka,  p. Iwona Szatkowska, 

p.Jolant Szuro, p. Grażyna Śpiewak / wspomogła nas finansowo /  oraz nasza 

absolwentka Gabriela Kordylewska, uczennica klasy 8a Olga Pabisek. Dziękujemy  za 

przygotowanie pysznych ciast. Dochód z kiermaszu 910.87 zł. przeznaczyliśmy na 

zakup bonów podarunkowych dla 9 potrzebujących uczniów naszej szkoły. 

 W styczniu po raz 18 odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: 

zorganizowaliśmy Konkurs Wiedzy 989.73 zł. Nagrody  na konkurs podarowali 

Samorząd Uczniowski / ciasto 3 bit /, p. B. Dyras, Centrum Młodzieży, p. Maria 

Kasina oraz pani Beata Stech. W przeddzień 27 Finału WOŚP przekazaliśmy  do 

Międzyszkolnego Sztabu WOŚP 1060 zł. 

 Samorząd Uczniowski był do dyspozycji podczas uroczystości szkolnych: Ślubowania 

klas pierwszych, podczas którego przewodniczący Samorządu wygłosił przemówienie 

do młodszych dzieci oraz Dnia Nauczyciela i apelu wychowawczego 

podsumowującego pracę w I okresie tego roku szkolnego. 

 Samorząd Uczniowski i jego opiekun p. Beata Stech bardzo dziękują wszystkim 

nauczycielom biorącym udział w naszych akcjach oraz uczniom, którzy z potrzeby 

serca włączali się do prac samorządu.               

 

 


