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Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego 

w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 
  

 

  

 27 września 2016r. odbyło się zebranie Konwentu Samorządu Uczniowskiego, podczas 

którego wybrano skład samorządu oraz powołano sekcje m.in.: dziennikarską, fotograficzną, 

szczęśliwego numerka, zastępstw oraz przedstawicieli do Rady Młodzieży Rzeszowa. Ustalono 

 i zatwierdzono plan pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2016/2017. Plan pracy Samorządu 

zatwierdzony został przez Dyrektora szkoły – Pana Zbigniewa Pinkowskiego -  na spotkaniu w dniu 

4 października 2016r. 

  

           W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego w pierwszym półroczu zrealizowano: 

1.    12,13 IX 2016r. – zorganizowanie i przeprowadzenie kiermaszu używanych podręczników 

szkolnych. 

2.     Ustalenie wykazu klas odpowiedzialnych za przygotowanie i wykonanie gazetki szkolnej – 

wrzesień 2016. 

3.     20 IX 2016r. - zebranie sprawozdawcze z działalności Samorządu Szkolnego za rok ubiegły. 

Na nim zgłoszono kandydatów do pracy w samorządzie w roku bieżącym; akcja wyborcza – 27 IX 

2016r. - wybór nowych przedstawicieli szkoły. 

4.    Opracowano regulamin szczęśliwego numerka w ramach którego działa sekcja – uczeń Damian 

Ferenc z kl.1vT. 

5.    13 X 2016r. – współorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (życzenia, 

scenografia do programu artystycznego). 

6.    9 XI 2016r. - przygotowanie uroczystego wystroju szkoły z okazji Święta Niepodległości 

(plakaty, gazetki, hasła patriotyczne). 

7.   19 – 20 X 2016r. - włączenie się w akcję "Wesprzyj szkolną bibliotekę". Przedstawiciele 

Samorządu Szkolnego zbierali pieniądze na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. W ten 

sposób wzbogacony został księgozbiór naszej biblioteki. 

8.    6 XII 2016r. – zorganizowanie szkolnych mikołajek; aktywna postawa uczniów klasy 2adT 

oraz uczniów klasy 2dz; słodycze ufundowała Rada Rodziców ZSSam. 

9.   8 XII 2016r. – powołanie Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Samochodowych (przez 

dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks.Stanisława Słowika) – uczniowie szkoły otrzymali 

legitymację i stali się pełnoprawnymi członkami Koła; opiekunowie: pani M.Bazan i ks.G.Złotek. 

10.   Uczestniczenie w akcjach charytatywnych: 

 październik - sprzedaż kalendarzy Fundacji "Pomóż i Ty" – na rzecz osób niewidomych  

i niepełnosprawnych; 

 25 XI – włączenie się w akcję „Pomoc dla Kasi”; organizator zbiórki - pan Konrad 

Maliński; 

 25 X oraz 8 i 9 XII – zbiórka pieniędzy dla Fundacji Kiabakari pod nazwą „Gorący kubek” 

– zebrano 412zł. Najwięcej wpłaciła kl. 3eTM – 47zł. – w nagrodę weźmie udział  

w spotkaniu integracyjnym w II semestrze. Nagrodzone zostaną również trzy osoby, które 

wpłaciły na ten cel po 10zł.; 

 1 XII – zbiórka pieniędzy na rzecz Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci. Akcję prowadził 

rzeszowski Caritas (młodzież z VI LO w Rzeszowie) - „I ty możesz mieć czerwona czapkę” 

– szkoła otrzymała podziękowanie Fundacji w formie dyplomu; 

 zbiórka zakrętek w ramach akcji prowadzonej przez Rzeszowskie Hospicjum; 

 listopad – akcja „Światełko dla Łyczakowa”; 
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 9 i 10 XII  - włączenie się wolontariuszy z naszej szkoły  w Ogólnopolską Zbiórkę 

Żywności „Tak, pomagam” - Adwentowa Zbiórka Żywności Caritas; 

11.   listopad, styczeń - pomoc w zorganizowaniu matury próbnej oraz próbnych i właściwych 

egzaminów zawodowych (przygotowanie sal, noszenie stolików). 

12.   22 XII 2016r. - przygotowanie i wygłoszenie w czasie szkolnych jasełek życzeń świątecznych 

oraz noworocznych. 

 

 

Wspierającym akcje samorządu - dziękujemy. 

  

                                                                              Przygotowała: 

        Barbara Piotrowska – opiekun  

        samorządu szkolnego 

 

 


