SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

opiekunowie: Wojciech Czapnik, Monika Pilichowska
1.

01.09.2021 – Rozpoczął się nowy rok szkolny i z tej okazji przewodnicząca SU,
Natalia Kowalczyk umieściła na facebookowym profilu szkoły życzenia
dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi
i administracji.

2.

06.09.2021 – Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami oraz p. Anną Słomską, i p. Ewą Ryfą
zorganizował w szkole w szkole trzydniowy kiermasz używanych podręczników.

3.

23.09.2021 – Członkowie SU wykonali zdjęcia grupowe klas uczęszczających do naszej szkoły.

4.

27.09.2021

5.

05.10.2021 – Rozpoczął działalność nowy skład Samorządu Uczniowskiego:
PRZEWODNICZĄCY:
Magdalena Ciąpała z kl. IIILO-Bp
I-szy ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
Jowita Klepczarek z kl. IIILO-Bp
II-gi ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
Amelia Kołosowska z kl. IIILO-Ap
SEKRETARZ:
Martyna Buczek z kl. IITA
SKARBNIK:
Oliwia Tracz z kl. IIILO-Ap
CZŁONKOWIE:
Patrycja Beczek z kl. IT-B
Wiktoria Florczak z kl. IT-A
Krystian Grzyb z kl. IT-B
Julia Kankiewicz z kl. IT-A
Klaudia Kolos z kl. I T-B
Klaudia Madanowska z kl. IIIT-Bg
Aleksandra Siewierska z kl. IIIT-Bg
Maciej Świątek z kl. IT-A
Klaudia Wrocławska z kl. IIILO-Bp

6.

14.10.2021 – Przewodnicząca SU złożyła życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji
święta Komisji Edukacji Narodowej, a członkowie obdarowali wszystkich słodkimi
prezentami. Zastępca przewodniczącej prowadziła uroczystości miejsko-powiatowe.

7.

23.10.2021 – Przedstawiciele SU, Patrycja Beczek i Klaudia Kolos uczestniczyły w akcji
sprzątania cmentarza prawosławnego przy ul. Listopadowej w Łowiczu
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty.

8.

29.10.2021 – Przedstawiciele SU, Amelia Kołosowska i Oliwia Tracz pomagały przy organizacji
spaceru edukacyjnego po Łowiczu w ramach akcji MEN #SzkołaPamięta.

9.

04.11.2021 – SU przeprowadził po raz piąty akcję przygotowania i rozprowadzenia wśród
zainteresowanych uczniów i nauczycieli bluz z nadrukowaną nazwą szkoły.
Ostatecznie chęć posiadania takich bluz wyraziło około 15 osób.

– Samorząd rozstrzygnął wakacyjny konkurs "Ekonom na wakacjach",
pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Romanowska z kl. IIIT-Bp, drugie miejsce
Magdalena Ciapała z kl. IIILO-Bp, a trzecie Jan Łukawski z kl. IIILO-Ap.

10. 22.11.2021 – Z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień SU przygotował i umieścił
w różnych miejscach w szkole dziesiątki karteczek z miłymi słowami, życzeniami
i motywującymi cytatami, w celu wywołania uśmiechu na ustach uczniów
nauczycieli i pracowników szkoły.

11. 30.11.2021 – Uczniowie zorganizowali „Słodkie Andrzejki” z własnymi wypiekami, do których
były dołączone wróżby i szczęśliwe losy. dochód z akcji został przeznaczony
na pomoc dla Schroniska dla zwierząt w Łowiczu.
12. 01.12.2021

–
Samorząd
zainicjował
akcję
„Szkolny
kalendarz
adwentowy”.
Codziennie przez cały grudzień, w szkole były ukrywane kolorowe koperty,
a następnie znajdowane przez uczniów wieszane były na tablicy ogłoszeń
przez co wspólnie mogliśmy odliczać czas do Świąt Bożego Narodzenia.
Za znalezienie koperty uczniowie byli obdarowywani drobnymi upominkami.

13. 15.12.2021 – W ramach Międzynarodowego Dnia Herbaty Samorząd Uczniowski częstował tym
napojem wszystkich chętnych.
14. 16.12.2021 – Samorząd zorganizował wspólne kolędowanie, odwiedzając poszczególne klasy,
śpiewając kolędy, składając życzenia i częstując świątecznymi cukierkami.
15. 16.12.2021 – Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili (z zachowaniem zasad
obowiązujących w czasie pandemii) emerytowanych nauczycieli i pracowników
naszej szkoły, składając im bożonarodzeniowe życzenia i obdarowując stoikami
świątecznymi przygotowanymi przez uczniów pod kierunkiem p. Bożeny
Wilkoszewskiej - Wielemborek, do dwóch emerytek z racji zamieszkania
poza Łowiczem i okolicami wysłano okolicznościowe kartki z życzeniami.
16. 18.12.2021 – Z zebranych wcześniej funduszy Samorząd Uczniowski zakupił 135kg karmy
Brit Premium By Nature Adult i przekazał ją do Schroniska dla zwierząt w Łowiczu.
17. 22.12.2021 – Przewodnicząca SU nagrała krótki klip video z życzeniami na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia, nagranie zostało umieszczone na internetowej stronie szkoły
i szkolnym Facebook'u.

18. 26.01.2022 – Członkowie SU prowadzili w szkole zbiórkę pieniężną na rzecz Stowarzyszenia
Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej zajmującego się bezpłatną
rehabilitacją dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, pomagającą w powrocie
do zdrowia i odzyskiwaniu sprawności.
19. 12.02.2021 – SU z okazji Walentynek zaproponował za pośrednictwem Instagram'a oraz portalu
Tellonym.me dwudniową możliwość anonimowego przesłania pozdrowień
dla uczniów naszej szkoły.
20. 02.03.2022 – Samorząd rozstrzygnął konkurs „Karma wraca” i wręczył nagrody dla klas
biorących w nim udział. Pierwsze miejsce zdobyły ex aequo dwie kasy - IILOA i IITC,
a III miejsce klasa IIILOBp.
21. 04.03.2022 – Przekazano do magazynu na sali gimnastycznej ZSP nr 2, zbierane przez cały
tydzień dary rzeczowe dla ogarniętej wojną Ukrainy i osób, które z tego powodu
uciekły do Polski.
22. 08.03.2022 – W związku z Dniem Kobiet mężczyźni z Samorządu Uczniowskiego częstowali
Panie słodkościami.

23. 18.03.2022 – Samorząd Uczniowski poszukując nowych inicjatyw w naszej szkole,
przeprowadził ankietę wśród uczniów, ankietę wypełniło 314 osób,
wśród zaproponowanych inicjatyw największą popularnością cieszyły się:
 sklepik szkolny – 262 głosy (83%)
 więcej kanap – 256 głosów (82%)
 pufy do siedzenie – 255 głosów (81%)
 automat z przekąskami 227 głosów (72%)
 dni tematyczne (realne uczestniczenie) – 189 głosów (60%)
 turnieje między klasowe (np. sportowe) – 157 głosów (50%)
 obiad z cateringu na zamówienie – 146 głosów (46%)
 urozmaicenie wyglądu szkoły (np. graffiti na ścianach) – 146 głosów (46%)
 więcej stolików – 133 głosy (42%)
 akcje charytatywne (aktywny udział uczniów) – 107 głosów (34%)
 wydarzenia / targi ogólnoszkolne (każda klasa bezpośrednio zaangażowana)
– 91 głosów (29%)
 konkursy/występy ogólnoszkolne (np. występy play-back) – 85 osób (27%)
 wykłady tematyczne – 71 osób (22%)
85 osób napisało o własnym pomyśle na uatrakcyjnienie oferty naszej szkoły, w tym
35 zwróciło uwagę na brak papieru w toaletach, pozostałe pomysły były pojedyncze.
24. 21.03.2022 – Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa SU zachęcał do założenia dwóch
różnych skarpet na znak wsparcia osób z chorobą nieparzystych chromosomów.
25. 24.03.2022 – Członkowie SU w ramach promocji szkoły spotkali się z ośmioklasistami w Szkole
Podstawowej w Wygodzie.
26. 25.03.2022 – Samorząd zorganizował „dzień bez plecaka”, bardzo pozytywnie odebrany
przez uczniów, których pomysłowość w czym można przynieść książki i zeszyty
do szkoły była bardzo zaskakująca.
27. 30.03.2022 – Przewodnicząca SU w ramach promocji szkoły spotkała się z ośmioklasistami
w Szkole Podstawowej w Zdunach.
28. 31.03.2022 – Przewodnicząca SU podziękowała w imieniu ZSP nr 1, ZSP nr 2 i naszej szkoły
księdzu Robertowi Błaszczykowi za wygłoszone rekolekcje wielkopostne.
29. 01.04.2022 – Członkowie SU w ramach promocji szkoły spotkali się z ośmioklasistami w Szkole
Podstawowej w Zielkowicach.
30. 05.04.2022 – Członkowie SU w ramach promocji szkoły spotkali się z ośmioklasistami w Szkole
Podstawowej w Dzierzgówku.
31. 06.04.2022 – Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole dzień sportu, uczniowie przez cały
dzień rywalizowali w siatkówkę (w drużynach mieszanych 3+3) i ping pongu.
SU ufundował ze środków własnych, dla zwycięzców medale i nagrody,
które zostały wręczone przez p. Dyrektor.
32. 06.04.2022 – Oliwia Tracz w ramach promocji szkoły spotkała się z ośmioklasistami w Szkole
Podstawowej w Mysłakowie.
33. 11.04.2022 – Członkowie SU wykonali przy współpracy z p. Anną Słomską kartki wielkanocne,
które wraz z życzeniami zostały rozesłane do emerytowanych pracowników szkoły.

34. 25.04.2022 – Członkowie SU wykonali zdjęcia wykorzystane do materiałów promocyjnych.
35. 28.04.2022 – Samorząd Uczniowski zaangażował się w przeprowadzenie Dnia Otwartego,
połączonego z dniem języków obcych i konkursem piosenki obcojęzycznej.
Członkowie SU koordynowali działania w szkole, witali i oprowadzali
ośmioklasistów po budynku szkoły, a zastępca przewodniczącej oceniała występy
poszczególnych klas i osób w konkursach jako członek jury. Przedstawiciele SU
(zwłaszcza Wiktoria Florczak, Klaudia Sękowiak i Krystian Grzyb) przygotowali
film o szkole, który został umieszczony na stronie internetowej.
36. 29.04.2022 – Był to ostatni dzień w szkole dla tegorocznych absolwentów, SU ufundował
z tej okazji dla każdego ucznia kończącego naukę pamiątkowy długopis,
a Przewodnicząca udostępniła przemówienie na szkolnym Facebook'u żegnające
tegorocznych maturzystów.
37. 19.05.2022 – Samorząd zorganizował w szkole dzień koszulki, podczas którego uczniowie mogli
na przyniesionych przez siebie koszulkach i innych częściach garderoby zdobyć
autografy kolegów, koleżanek i nauczycieli. Będzie to dobra pamiątka
po ukończeniu szkoły.
38. 30.05.2022 – Samorząd zorganizował tydzień kolorów i zachęcał do ubierania się codziennie
w przypisane do danego dnia kolory, była to dobra zabawa integrująca uczniów
z poszczególnych klas.
39. 01.06.2022 – W szkole odbył się Dzień Patrona dla klas pierwszych, zorganizowany przez klasy
drugie, Przewodnicząca SU zasiadała w jury oceniającym zadania wykonywane
przez poszczególne klasy.
40. 14.06.2022 – Członkowie SU (Magdalena Ciąpała, Martyna Buczek i Wiktoria Florczak)
wraz z opiekunem uczestniczyli w spotkaniu samorządów uczniowskich ze szkół
średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki z Wicestarostą
Łowickim p. Piotrem Malczykiem.
41. 19.06.2022 – Troje członków SU uczestniczyło w spływie kajakowym zorganizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.
42. 21.06.2022 – Pięcioro członków SU wraz z opiekunem uczestniczyło w wycieczce do Sejmu RP,
spotkaniu z posłem Tomaszem Rzymkowskim - Sekretarzem Stanu w MEiN
oraz w spacerze po warszawskich Łazienkach i Starówce zorganizowanymi
przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.
43. 24.06.2022 – Przewodnicząca SU prowadziła uroczystość zakończenia roku szkolnego
2021/2022 na auli szkolnej.
PRZEZ CAŁY CZAS SAMORZĄD UCZNIOWSKI PROWADZIŁ RÓWNIEŻ
SZKOLNY FANPAGE NA FACEBOOKU'U, PROFIL NA INSTAGRAMIE
I OPIEKOWAŁ SIĘ RADIOWEZŁEM.
OPIEKUNOWIE:

