
Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2021/2022  

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

działalność po wakacyjnej przerwie w dniu 22 września 2021 roku. Tego dnia zorganizowane zostało pierwsze posiedzenie 

Samorządu w roku szkolnym 2021/2022. 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 wprowadzono zmiany w regulaminie, zatwierdzono go oraz wyłoniono nowy Zarząd SU.  

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022: 

Przewodniczący: Kacper Bortel kl. 2la 

Zastępca: Małgorzata Matuszewska kl. 3 r 

Skarbnik: Wiktoria Gołąbka kl. 2tp 

Sekretarz: Magdalena Szpilak kl. 3 g 

Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są: p. Anna Kapała, p. Monika Raczkowska, p. Dominika Grycz 

W trakcie roku szkolnego nastąpiły dwie zmiany. Pierwsza dotyczyła rezygnacji p. Dominiki Grycz z funkcji opiekuna SU, 

druga pełnienia funkcji przewodniczącego SU –Kacpra Bortela, którego zastąpiła Małgorzata Matuszewska.  

W trakcie całego roku efektem działalności Samorządu Szkolnego były inicjatywy, które można obejrzeć w zakładce SU 

znajdującej się na stronie internetowej szkoły. Należały do nich:  

• założenie i prowadzenie szkolnego konta na Instagramie oraz szkolnego kanału YouTube, w celu promocji 

szkoły. 

• administrowanie grupy na face booku KSIĄŻKI EKONOMIK LESZNO - gdzie można zakupić, sprzedać lub 

wymienić podręczniki. 

• zainicjowanie Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

• przeprowadzenie wspólnie z nauczycielami historii akcji „Zapal znicz pamięci” 

• zorganizowanie wspólnie z zespołem do spraw promocji szkoły dnia otwartego dla uczniów 8 klasy z Ponieca. 

• przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku,  Świąt Wielkanocnych, Dnia Kobiet 

• przeprowadzenie na terenie szkoły akcji  charytatywnych takich jak „Stos grosza dla Marysi” , „Święty Mikołaj 

w więzieniu” czy  „Pomaganie przez morsowanie”- pomoc dla uczennicy naszej szkoły borykającej się z 

chorobą nowotworową, pomoc dla Ukrainy, czy Zuzi chorującej na zanik mięśni 

• promowanie urządzenia do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk 

• zorganizowanie Mikołajek w szkole 

• dbanie o wystrój korytarzy 

• zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Kropki 

• zorganizowanie zdalnej poczty walentynkowej - jej efekty są zamieszczone na padlecie w szkolnych mediach 

• udział w II debacie Samorządów Szkolnych Szkół Średnich z Leszna zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 4 w 

Lesznie. 

• zorganizowanie Dnia Kobiet w stylu lat 80-tych, szkolnego dnia bez plecaka 

• aktywny udział w dniu otwartym w naszej szkole- oprowadzanie po szkole ósmoklasistów 

• współorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt 

Wielkanocnych 

• członkowie samorządu działają również w Młodzieżowej Radzie Miasta 

• Samorząd Uczniowski prowadzi i aktualizuje szkolną gazetkę ścienną dotyczącą swojej działalności  

 

WNIOSKI do dalszej pracy: 

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

- promocja ZSE w środowisku lokalnym oraz w szkołach podstawowych  w celu pozyskania absolwentów SP  

- przygotowania SU do udziału w obchodach 110 rocznicy ZSE 

Anna Kapała, Monika Raczkowska 


