
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021 

 

 

 

 

        W bieżącym roku szkolnym 2020 / 2021  Samorząd Uczniowski pracował 

zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez szkolnych. Wykonał następujące 

zadania: 

 

Wrzesień 

 

1.  1  września 2020 rozpoczął się roku szkolny 2020 / 2021. 

2. Opracowano  roczny plan pracy zgodnie z kalendarzem imprez 

szkolnych. 

3.  Wyznaczono  uczniów klas pierwszych i drugich do Pocztu Sztandarowego.  

4. Uaktualniono  tablicę – poinformowano społeczność szkolną  

o działaniach  podjętych w ubiegłym roku szkolnym i zadaniach na bieżący rok 

szkolny. 

5. Zaplanowano  organizację wyborów Samorządu Uczniowskiego  

i Opiekuna Samorządu  Uczniowskiego. 

6. Opiniowano  propozycje dni wolnych w roku szkolnym 2020 / 2021.  

7. Przeprowadzono w ramach kreowania postaw przyjaznych środowisku  

w zakresie  zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) akcję „Sprzątanie świata”. 

 

 

Październik 

 

1. Współuczestniczono w przygotowaniu uroczystości Dnia Edukacji  Narodowej 

dla społeczności szkolnej ZSNr1 

 

Listopad 

 

1. Zadbano  o porządek i udekorowano cztery groby wojenne będące pod opieką 

szkoły ( 1 XI, 11 XI ). 

2. 11  listopada Poczet Sztandarowy uczestniczył w obchodach Dnia Niepodległości 

w Zespole Szkół Nr1 im. K. K. Baczyńskiego 

3. Zorganizowano i przeprowadzono wybory na Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego:  

 Ogłoszenie  terminarza wyborczego  

 Spotkanie  z kandydatami  

 Akcja  przedwyborcza  

 Wybory 

 



 

 

Grudzień 

 

1. Zorganizowano  dary „Od Serca” w ramach  w Ogólnopolskiej akcji 

charytatywnej  „Szlachetna Paczka” przez młodzież Zespołu Szkół Nr1 

 i przekazano Rodzinie. 

 

 

 Luty 

 

1.  14 lutego 2021 roku uczczono   Walentynki, zwane „Świętem Zakochanych”. 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego zaopiniował  wykaz przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym w  roku szkolnym 2021/2022. 

 
 

Marzec 

 

1. Udział Pocztów Sztandarowych Zespołu Szkół Nr1 i Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Sokołów Podlaski w obchodach w naszej szkole 

Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
 

2. Uczczono  Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczynający się w momencie równonocy 

wiosennej i trwający do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na 

półkuli pólnocnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają 

dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo 

cofnięte o jeden dzień).  

 
 

Maj 
 

1. Uczczono 230. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja online. 

Przeprowadzono wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1. 
 

2. Zebrano informacje na temat wzięcia udziału przez społeczność szkolną  

w zdjęciach grupowych poszczególnych klas. 
 

3.Zorganizowano udział uczniów klasy II Bp w konferencji z udziałem światowych 

ekspertów, przeznaczonej dla młodego pokolenia, pt. "Etyka w technologii  

i internecie", organizowanej w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ. W webinarium, 

które odbyło się w języku angielskim, wzięła udział młodzież z całego świata.  

 

 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Półkula_północna


Czerwiec 

 

1. Samorząd Uczniowski uczestniczył w organizacji Dnia Sportu – rozgrywkach 

meczy w piłce nożnej klas pierwszych, drugich i trzecich. 
 

2. Samorząd Uczniowski wytypował kandydatów do Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów na rok szkolny 2020/ 2021.  
  
3. Samorząd Uczniowski w ramach kampanii informacyjnej Centrum Współpracy  

i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego #UważniNaSuszę Susza w Polsce zachęcił 

społeczność szkolną do zapoznania się z materiałami ze strony 

https://cwid.uw.edu.pl/susza/ https://cwid.uw.edu.pl/eko-porady-do-pobrania/ 

oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/UWazniNaSusze2021. 
 

 

                               

 

 

 

 

                                                                                         Iwona Piętka 

                                                                                             Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
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