
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie działał   w oparciu o
własny plan pracy uwzględniający wszystkie dokumenty szkolne.

Główne nasze cele to:

• zaangażowanie jak największej grupy uczniów oraz nawiązanie ściślejszej  współpracy z Radą 
Rodziców i środowiskiem;

• sprawny przepływ informacji nauczyciel – uczeń;
• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
• kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania;
• wdrażanie do podejmowania obowiązków i odpowiedzialność za ich realizację.

Działania zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021

Sierpień/

Wrzesień

• Uczestnictwo w 100 leciu Konsekracji Kościoła w Pacynie (poczet sztandarowy).
• Uczestnictwo w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Zapalenie 

zniczy na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzach w Pacynie i Luszynie.
• Opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego. Wybory przedstawicieli do 

samorządu przez poszczególne klasy, wybór uczniów do sekcji.
• Wprowadzenie Szczęśliwego Numerka, zasad losowania – przypomnienie 

regulaminu wybierania ,,szczęśliwego numerka”.
• Dzień Chłopca – wybór najsympatyczniejszego chłopca w poszczególnych 

klasach, przygotowanie przez dziewczęta życzeń i słodkich upominków dla 
zwycięzców konkursu. Gazetka okolicznościowa i dyplomy dla 
najsympatyczniejszych chłopców.

Październik

• Obchody Dnia Edukacji Narodowej – zamieszczenie życzeń okolicznościowych 
na gazetce szkolnej, przygotowanie i zaprezentowanie życzeń i wybranych 
piosenek przez szkolne radio węzeł dla nauczycieli i pracowników szkoły. Udział 
w akcji Szkola pamięta - zapalenie zniczy dla zmarłych pracowników szkoły. 

• Akcja charytatywna - zbiórka karmy i potrzebnych produktów dla schroniska 
Cztery Łapy w Żychlinie.

Listopad • Udział w akcji: „Szkoła Pamięta”– odśpiewanie czterech zwrotek hymnu 
Państwowego przez społeczność szkolną,

• Akcję „Niepodległa do Hymnu” została zainicjowana w 2018 roku, w stulecie 
Odzyskania Niepodległości. 



• Akcja Znicz z okazji Święta Zmarłych – porządkowanie grobu Nieznanego 
Żołnierza i grobów opuszczonych. Zapalenie zniczy          i odwiedzenie grobów 
zmarłych pracowników szkoły.

• Gazetka dotycząca Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
• Wróżby andrzejkowe zorganizowane dla całej społeczności szkolnej.

Grudzień

• Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji świąt, słodycze dla Mikołajkowych 
przebierańców,

• Wykonanie i wręczenie upominków dla sponsorów, radnych, przyjaciół szkoły z 
okazji Świat Bożego Narodzenia.

Styczeń/ 
Luty

• Podsumowanie I semestru – przedstawienie wyników nauczania, frekwencji 
poszczególnych klas – przedstawienie wyników poszczególnym klasom 
(informacja na gazetce SU).

• Zorganizowanie akcji charytatywnej Pomoc dla Ukrainy (zbiórka żywności i 
produktów chemicznych). Przewiezienie darów do Ośrodka w Soczewce.

• Gazetka okolicznościowa dotycząca pomocy dla Ukrainy.

Marzec

• Dzień Kobiet – wybór najsympatyczniejszej dziewczynki w poszczególnych 
klasach, przygotowanie przez chłopców życzeń i słodkich upominków dla 
zwycięzców konkursu. Gazetka okolicznościowa i dyplomy dla 
najsympatyczniejszej dziewczynki. Życzenia i kwiaty dla Pań nauczycielek i 
pracownic szkoły. 

• Wykonanie gazetki okolicznościowej
• Zorganizowanie Pierwszego Dnia Wiosny -pokaz mody wiosennej, wybór Wiosny

(przebrani uczniowie).
• Akcja pomocy dla Ukrainy - otoczenie opiekom uczniów z kraju objętego wojną, 

którzy uczęszczali do Naszej szkoły.

Kwiecień

• Wielkanoc – wykonanie  i wręczenie upominków wielkanocnych dla sponsorów, 
radnych, przyjaciół szkoły.

• Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji świąt.
• Obchody Światowego Dnia Ziemi – wykonanie gazetki. 

Maj

• Wybór nowego Samorząd Uczniowskiego – Wybory opiekuna i 
przewodniczącego S.U. na nowy rok szkolny 2022/2023, wybory Rzecznika Praw
Ucznia.

Czerwiec • Dzień Dziecka – akcja integracyjna „Kolorowe nakrycie głowy”. Wszyscy 



uczniowie którzy przyszli w tym dniu do szkoły w kolorowym nakryciu głowy 
zostali nagrodzeni lizakami od samorządu.

• Podsumowanie XXII Akcji Góra Grosza,
• Bezpieczne wakacje – przygotowaliśmy gazetkę poświęconą zasadą 

bezpieczeństwa podczas wakacji.
• Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2021/2022 i przygotowanie 

sprawozdania.
• Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Wnioski do dalszej pracy:

• Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować członków SU do podejmowania działań na rzecz 
szkoły.

• Rozbudzić w dzieciach ich kreatywność, zainspirowanie do wychodzenia z własnymi 
inicjatywami, propozycjami, pomysłami.

• Wzmocnić samodzielność, samodyscyplinę i odpowiedzialność uczniów, aby poprawić 
efektywność pracy na rzecz szkoły.

• Dobierać aktywne grono uczniów do pracy w SU.
• Rekomendacje do pracy na rok szkolny 2022/2023:
• Włączyć w pracę SU uczniów z Ukrainy.
• Aktywizować członków SU do podejmowania działań na forum lokalnym, ogólnopolskim. 


