Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2014/2015
– opiekunowie SU mgr Ewa Materla i mgr Marta Zuber
W roku szkolnym 2014/2015 Radę Samorządu Uczniowskiego stanowili
uczniowie w składzie:
przewodniczący – Sandra Kołodziej , zastępca – Adrianna Litwińska, skarbnik –
Paweł Zakrzowski, sekretarz – Oliwia Toboła oraz szczęśliwy numerek – Julia
Muskietorz i Wiktoria Nowok.

Samorząd Uczniowski zorganizował następujące imprezy:
• „Dzień chłopca” z akademią i wyborem „Boyfrenda szkoły 2014”.
• „Dzień nauczyciela” – uczniowie wykonali życzenia dla każdego
nauczyciela.
• Dyskotekę andrzejkową dla klas IV-VI - połączoną z konkursami.
• „Andrzejki” polegające na prowadzeniu zabaw andrzejkowych w czasie
przerw.
• „Czapeczkowe Mikołajki – słodyczowe wymieniankí” – polegające na
wymienianiu się między sobą słodyczami lub prezentami oraz na
podkreśleniu tego dnia przez założenie czapeczki mikołajkowej.
• „Dzień maski Karnawałowej” z konkursem na najładniejszą maskę
w klasie.
• „Walentynki” – kiermasz kartek walentynkowych i pocztę walentynkową.
• „Dzień dziewczyny” – apel z wyborem „Najlepszej szkolnej przyjaciółki
2015”.
• „Dzień klauna” – trochę radości na opóźnianie się wiosny.
• Kampania wyborcza – przedstawienie kandydatów do Rady SU na festynie
rodzinnym.
• Wybory nowego przewodniczącego szkoły oraz pozostałych członków Rady
SU.

Przeprowadził również akcje charytatywne, takie jak:
• Akcja „Pomóż i Ty” Fundacji na rzecz osób niewidomych
i niepełnosprawnych, polegająca na sprzedaży kalendarzyków - zebrano
110 zł.
• Akcja Ekoszkoły pod hasłem „Oddając swój stary telefon komórkowy –
pomagasz naszej szkole i środowisku naturalnemu” – przekazaliśmy
50 telefonów komórkowych.
• Akcja „Góra Grosza”, wspomagająca finansowo Domy Dziecka – uzbierano
2049 monet, co dało kwotę 84 zł i 35 gr.
• Akcja „Podaruj zabawkę na spotkanie Mikołajkowe” jako dodatek do paczki
mikołajkowej dla osób niepełnosprawnych uczęszczających do ochronki
przy kochłowickiej parafii.

Nasz poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę na
mszach:
•
•
•
•
•

na rozpoczęcie roku szkolnego,
z okazji święta Szkoły Podstawowej nr18,
za ojczyznę z okazji „Dnia Niepodległości”,
z okazji święta Szkoły Podstawowej nr 21,
w uroczystościach miejskich na mszy z okazji Rocznicy Konstytucji
3 Maja,
a także na apelach i akademiach szkolnych.

Wszystkim trójkom klasowym, pocztowi sztandarowemu,
odpowiedzialnym za nagłośnienie oraz uczniom
i nauczycielom, którzy przyczynili się do działalności SU
na terenie naszej szkoły i poza nią serdecznie dziękujemy
i życzymy wspaniałego wypoczynku.
Rada SU z opiekunami

