SPRAWOZDANIE Z PRAC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZSP NR 1 W MALBORKU
Rok szkolny 2015/2016
1. Zebrania S.U. odbywały się regularnie, przez cały rok szkolny, we wtorki o godz. 10.35 w
gabinecie 25.
Uczestniczyli w nich przedstawiciele wszystkich klas.
Zebrania prowadzone były przez opiekuna i przewodniczącego.
Przewodniczący w I sem.- Hanna Szymkowiak (3e)
Przewodnicząca w II sem.- Justyna Okrucińska (2a)
2. Samorząd Uczniowski sprawuje cykliczną opiekę nad:
 radiowęzłem
 stroną internetową (pod kierunkiem p. Mikuckiego)
 obsługą imprez szkolnych (uczniowie: Adrian Mechut, Alan Poćwiardowski)
 fotograficzną dokumentacją wydarzeń szkolnych
 kawiarenką szkolną
 pomieszczeniem socjalnym dla uczniów (pod czujnym okiem p. Jasińskiej)
 gablotą informacyjną i stroną na fb
3. Samorząd stale współpracuje z biblioteką szkolną, pedagogiem i psychologiem szkolnym,
nauczycielami informatyki, p. Agnieszką Tkaczyk, p. Magdaleną Kubaszewską.
4. S.U. podejmuje również współpracę:
 z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi: Urzędem Miasta Malborka oraz
Starostwem Powiatowym (goście zawsze uczestniczą w rozdaniu Henryków),
Młodzieżową Radą Miasta, Malborskim Centrum Kultury i Edukacji, radiem Malbork,
TV Malbork
 z innymi szkołami oraz ośrodkami dla dzieci i młodzieży
 instruktorami tańca, absolwentami naszej szkoły, stowarzyszeniami (np. Mater Dei)
5. Działania podjęte przez S.U. w roku szkolnym 2015/2016:
 zorganizowanie zdjęć klasowych oraz zdjęcia trzecioklasistów
 akcje charytatywne:
,,Góra Grosza”
zbiórka zakrętek – wraz z psychologiem szkolnym
zbiórka artykułów chemicznych









przygotowanie części artystycznej oraz kawiarenki na Zjazd Absolwentów
przygotowanie, wraz z p. Kubaszewską apelu z okazji święta KEN
prowadzenie studniówki
debata i wybory do S.U.
Tłusty czwartek w szkole (pieniądze zasiliły kasę S.U.)
zorganizowanie Dnia Wiosny- konkurs ,,Śpiewać każdy może”
pożegnanie klas III (przygotowanie przez klasy II upominków dla odchodzących
kolegów)
pożegnanie klas III- apel oraz wręczenie Henryków 2014






konkurs na najzabawniejsze zdjęcie do Henryków
praca w zespole d.s. promocji szkoły; spotkania przedstawicieli S.U. z uczniami z
gimnazjów
udział w dniach otwartych szkoły (występy w auli)
organizowanie dni tematycznych ( 13-ego każdego miesiąca)

5. Całoroczne projekty samorządu to:
 projekt AKTYWNA KLASA
 kawiarenka w bibliotece szkolnej
6. W roku szkolnym 2013/2014 S.U. pozyskał fundusze:
 prowadzenia kawiarenki podczas Zjazdu Absolwentów
 ze sprzedaży pączków w tłusty czwartek
 z organizacji zdjęć klasowych
 organizacji kawiarenki w bibliotece (fundusze zasiliły s.u. oraz bibliotekę- zakupiono
książki zaproponowane przez uczniów)
( Wydatki to: nagrody, dekoracje, artykuły papiernicze oraz zakup nowych mikrofonów w
porozumieniu z RR)

REFLEKSJE I WNIOSKI :







frekwencja na zebraniach S.U. była bardzo dobra, poprawił się też przepływ informacji
(głównie dzięki portalom społecznościowym). Nie przekłada się to jednak na
zaangażowanie uczniów w życie szkoły (smutnym przykładem był konkurs Śpiewać każdy
może) Myślę, że brakuje konsekwencji i wspólnego frontu- niektórzy wychowawcy biorą
pod uwagę sugestie opiekuna S.U., niektórzy zaś je ignorują. W takiej sytuacji trudno się
dziwić, że uczniowie także nie czują się zobowiązani do przestrzegania regulaminów lub
celowo ignorują imprezy szkolne wiedząc, że nie spotkają ich za to żadne konsekwencje;
coraz bardziej są widoczne kłopoty ze sprzętem nagłaśniającym- wynika to często ze
złego użytkowania oraz braku nadzoru. Myślę, że należy wybrać kolejnych uczniów do
opieki nad sprzętem oraz odpowiednio ich przeszkolić. Wydaje mi się również, że
powinien być także wyznaczony nauczyciel, który sprawowałby nadzór nad, bardzo
drogim i delikatnym przecież, sprzętem;
po doświadczeniach tego roku wydaje mi się, że przedstawiciele każdej z klas
gimnazjalnych także powinni uczestniczyć z zebraniach S.U.

