SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
za I półrocze roku szkolnego 2012/2013

Zaplanowane zadania samorządu na rok szkolny 2012/2013
systematycznie, a zaplanowane cele osiągnięte.

były

realizowane

Cele:
 Reprezentowanie ogółu uczniów.
 Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz
przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie
samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

samokontroli,

 Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
Zadania:
Działania stałe Samorządu Uczniowskiego:
- spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
- organizacja imprez szkolnych,
- wydawanie gazetki „Szkoleś”,
- działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach
podejmowanych przez różne instytucje na terenie gminy.
Wrzesień
 Wybory do samorządu uczniowskiego
- wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
- wybory opiekunów samorządu z pośród nauczycieli
- wybory zarządu samorządu
 Opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego
- wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób
odpowiedzialnych za ich wykonanie

 Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 Udział w Święcie pieczonego ziemniaka uczniów klas 0 – III – ufundowanie nagród
dla laureatów konkursów
 Wykonanie gazetki dotyczącej WSO - „Ocenianie zachowania”
 Zapoznanie uczniów za szkolnym programem wychowawczym i programem
profilaktyki
Październik
 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
- przygotowanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym
- udział samorządu szkolnego w akademii organizowanej przez szkołę
- zakupienie kwiatów i złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły
 Udział w akcji charytatywnej „Szkoło pomóż i Ty”, zebraliśmy na rzecz chorego
Szymona 112zł
Listopad
 Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- udział samorządu szkolnego w akademii organizowanej przez szkołę
 Andrzejki w naszej szkole
- akcenty andrzejkowe w gazetce ściennej
- wróżby andrzejkowe
-loteria fantowa
- dyskoteka andrzejkowa
Grudzień
 Zorganizowanie szkolnych mikołajek
-przygotowanie przedstawienia „Mikołajkowa przemiana”
-zaproszenie Mikołaja – wręczanie upominków,
-wykonanie pamiątkowego zdjęcia dla każdego ucznia
 Zorganizowanie świątecznego spotkania dla rodziców
-przygotowanie części artystycznej „Świąteczne kolędowanie”

-zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych – „Mamo, tato kup bombkę na pamiątkę”
-przygotowanie plakatu promującego imprezę
-wykonanie dekoracji sali
 Udział uczniów w szkolnych Jasełkach
 Ogłoszenie akcji charytatywnej „Góra grosza” i konkursu „Klasowa góra grosza”
Styczeń
 Udział w przygotowaniu uroczystości Dzień Babci i Dziadka
 Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w I semestrze.
-wykonanie gazetki ściennej „Najlepsi w szkole”
 Ogłoszenie wyników akcji „Góra grosza” , zebraliśmy 256,51zł
 Ogłoszenie wyników konkursu „Klasowa góra grosza” , zwyciężyła klasa II – 78,53zł
 Udział w przygotowaniu choinki szkolnej
-sfinansowanie materiałów dekoracyjnych
-udział uczniów w przygotowaniu przedstawienia „Calineczka”

Opiekun SU:……………………………………….
Zarząd SU: ……………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Wpływy:
1.Dobrowolna składka – 2 zł miesięcznie od ucznia – 5m-cy x 84,00zł=420,00zł
2. Kwota z poprzedniego roku szkolnego – 187,72zł
3. Dochód z loterii andrzejkowej – 91,00zł
4.Dochód z kiermaszu ozdób choinkowych – 300,00zł
5. Darowizny – 18,00zł
Razem:1016,72zł
Wydatki:
1. Zakup kwiatów na DEN – 57,00zł
2. Zakup wiązanki pogrzebowej – 70,00zł
3. Zakup materiałów na andrzejki – 12,00zł
4. Zakup nagród na konkursy szkolne – 125,31 zł
5. Zakup materiałów dekoracyjnych na choinkę szkolną – 120,25zł
6. Zakup baterii do mikrofonów – 50,00zł
7. Wywołanie zdjęć do kroniki – 80,00zł
Razem:514.56zł
Stan konta na koniec I półrocza roku szkolnego 2012/2013: 502,16zł
Opiekun SU:……………………………………….
Zarząd SU: …………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

