
Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 

wznowił swoją działalność po wakacyjnej przerwie w dniu 22 września 20020 roku. Tego dnia 

zorganizowane został pierwsze posiedzenie Samorządu w roku szkolnym 2020/2021. Wzięli w nim 

udział przedstawiciele większości klas. Wyjątek stanowiły oddziały, które z powodu trwających 

praktyk, nie mogły wydelegować swoich przedstawicieli na pierwsze posiedzenie Samorządu 

Uczniowskiego. Podczas spotkania zaprezentowani zostali nowi opiekunowie Samorządu, panie 

Dominika Grycz - Dutkowska, Anna Kapała i Monika Raczkowska. Dotychczasowym opiekunom, 

paniom Anecie Artym-Baryle i Hannie Wolnej, serdeczne podziękowania złożył dotychczasowy 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Łuksza Woźniak, uczeń klasy 4b. W dalszej kolejności 

delegaci w głosowaniu tajnym zatwierdzili Regulamin Samorządu Szkolnego, którego treść 

wypracowana została w poprzednich latach.  Zatwierdzenie Regulaminu pozwoliło na wyłonienie 

nowych członków Zarządu. Zostali nimi: 

 Przewodniczący – Kacper Bortel, uczeń klasy 1la, 

 Zastępca przewodniczącego – Oliwia Glapiak, uczennica klasy 1g, 

 Skarbnik – Wiktora Gołąbka, uczennica klasy 2tp. 

 

 

Ze względu na przedłużający się w kraju stan pandemii pierwsze posiedzenie Samorządu 

Uczniowskiego było jedynym w roku spotkaniem w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021. 

W związku z zaistniałymi trudnościami aktywność członków Samorządu została przeniesiona do 

przestrzeni wirtualnej. Do tego celu wykorzystana została aplikacja Messenger, w ramach której 

utworzona została grupa, do której należą przedstawiciele wszystkich klas w Szkole.  

W trakcie całego roku szkolnego efektem działalności  Samorządu Szkolnego były  następujące 

inicjatywy: 

 złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku o przyznanie funduszy na zakup stojaków rowerowych,  

 zorganizowanie kiermaszu książek za pośrednictwem utworzonej na Facebooku grupy, 

 zainicjowanie w Szkole  II edycji projektu „ Eko Szkoła 2021”, - efekty publikowane są na 

stronie facebookowej Eko – Szkoła 2021 ( raport będzie przesłany do dyrekcji) – początek 

czerwca 2021- poniżej kilka linków do zrealizowanych działań  

 zorganizowanie akcji „Podziel się zniczem”  

 uczestnictwo w akcji „Kartka dla medyka” – w tym roku akcja była kontynuowana (wspólnie 

ze szkolnym Wolontariatem), 

 zorganizowanie akcji  „Wkuwamy dla Stacha” , „Uciec przed kalectwem” 

 zorganizowanie razem z wolontariatem szkolnym akcji „Dzień szpilek”, 

 przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

 przygotowanie prezentacji „Ojcowie Niepodległości” z okazji Święta Niepodległości  

 przygotowanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenie i Nowego Roku (umieszczone na 

stronie).     

 Członkowie samorządu działają również w Młodzieżowej Radzie Miasta 



 Zorganizowanie akcji pt. Zdalna Poczta Walentynkowa ( zapoczątkowanie akcji wysyłania 

kartek okolicznościowych do szkół średnich na terenie Leszna, udział w międzyszkolnej 

wymianie kartek walentynkowych na terenie Polski) 

 Założenie maila dla samorządu: samorząd@zse.leszno.pl 

  Przygotowanie prezentacji o działalności SU w ZSE z okazji udziału w debacie międzyszkolnej 

Samorządów Szkolnych zorganizowanej przez ZS nr 4 w Lesznie 

 Ogłoszenie konkursu na logo SU i wyłonienie znaku graficznego, którym będzie posługiwał się 

SU. 

 Samorząd Szkolny popularyzuje swoją działalność za pośrednictwem zakładki, która znajduje 

się na stronie internetowej Szkoły. 

  

WNIOSKI  do dalszej pracy: 

- dalsza aktywizacja członków SU – poprzez m.in. udział w projektach , 

- promocja ZSE w środowisku lokalnym oraz w szkołach podstawowych, w celu pozyskania 

absolwentów SP  

- nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami szkół średnich 

- realizacja projektów za pośrednictwem platformy e – twinning   

 

Anna Kapała,  

Monika Raczkowska  

Dominika Grycz-Dutkowska 
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