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Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego 

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie  

Gimnazjum Nr 5 

w II semestrze - rok szkolny 2017/2018 

 

SU pracował w II semestrze zgodnie z planem ustalonym na początku roku 

szkolnego. 

Zrealizowane działania SU: 

Luty, Marzec 

 

1. W szkole działała Szkolna Poczta Walentynkowa. Życzenia SU przekazywał 

adresatom w dniu 14 lutego. 

 

2. Pierwszy dzień wiosny - parada "wiosennych przebierańców" na dużej sali 

gimnastycznej – I Dzień Wiosny „Hasło dnia: „Świat w przyszłości”, „Dzień 

nowych technologii w edukacji” konkurs na najciekawsze przebranie, mini 

koncert w wykonaniu uczniów, taniec,  konkurs na „Taniec robotów”, muzyka, 

występ zespołu muzycznego, sesja zdjęciowa wszystkich przebranych osób, 

opublikowanie zdjęć w galerii zdjęć na szkolnej stronie internetowej, rozdanie 

nagród. 

 

 Kwiecień, Maj 

 

3. X PIKNIK RODZINNY - pomoc SU  z sekcji informatyczno-radiowej podczas 

Dnia Otwartego w dniu 10 marca 2018 r. (wsparcie techniczne). 

4. Święta Wielkanocne - gazetka ścienna o tematyce świątecznej, życzenia dla 

nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów poprzez stronę internetową. 

 

5. Dyskoteka szkolna dla uczniów klas 2-3 gimnazjum oraz klas 7 SP w dniu 

24.04.2018 r. (wtorek)  

 Czerwiec 

 

7. 15.06.2018 r. Spotkanie podsumowujące pracę SU. – wnioski, spostrzeżenia na 

przyszły rok. 

 8. Organizacja apelu wychowawczego w dniu 18 czerwca 2018 r.   (poniedziałek 

na godz. wychowawczych) podsumowującego 2 semestr roku szkolnego 

2017/2018. 
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9. Organizacja Dyskoteki Wakacyjnej – pt.” Pożegnanie klas trzecich”. 21.06.2018 

r. czwartek dla wszystkich uczniów gimnazjum.  

 

10. Podsumowanie II półrocza: 

 

    Opublikowanie diagramu słupkowego prezentującego średnią ocen uzyskaną  

w poszczególnych klasach na tablicy SU. 

    Opublikowanie listy najlepszych uczniów w szkole. 

     Sporządzenie sprawozdania z działalności samorządu. 

     Zamieszczenie podsumowania pracy SU na szkolnej stronie internetowej 

w dziale Samorząd Uczniowski. 

Uczniowie, którzy w sposób szczególnie aktywny pracowali w Samorządzie 

Uczniowskim:  

 Rafał Kuczma kl.3C, 

 Wioletta Bubek kl.3C,  

 Marlena Miłek kl. 3C,  

 Agnieszka Kanas kl.3C,  

 Aleksandra Oleksowicz kl.3C,  

 Paulina Jendryassek kl.3A,  

 Mateusz Pikor kl.2A,  

 Bartosz Jakubiec  3A,   

 Łukasz Czaja kl.3C,   

 Bartek Czaja kl.3C,  

 Jakub Bosek kl. 3C,  

 Oskar Sondej kl. 2A,  

 Wojciech Jędrzejewski kl.2B, 

 podziękowania dla wszystkim, którzy angażowali się w pracę SU. 

Systematyczne prowadzenie i publikowanie galerii zdjęć na stronie internetowej 

z różnych uroczystości szkolnych. Systematyczne zmiany gazetki ściennej 

stosownie do uroczystości szkolnych. 

Wspieranie uczniów w rozwoju ich samorządności.  

 

Sprawozdanie sporządzili opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

 Anna Rząsa, Lucyna Pelc-Żydzik. 

 

Rzeszów, 10.06.2018 r. 

 


