
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. JANA III SOBIESKIEGO W TCZEWIE 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

Semestr II 

 

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 samorząd uczniowski naszej szkoły 

zrealizował następujące zadania: 

Wpłacano składki uczniowskie na konto SU, dotyczy to zwłaszcza zaległości, które 

wypływały od uczniów klas III przy konieczności podpisywania karty obiegowej. 

Pieniądze przekazywali mi zarówno wychowawcy jak i skarbnicy poszczególnych klas. 

Spotkania samorządu odbywały się w poniedziałki [w razie potrzeby] na długiej 

przerwie w sali 02. 

Zadania, które zrealizował Samorząd Uczniowski w II semestrze: 

a) Uczniowie SU aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach stoiska podczas Dnia 

Patrona Szkoły,  

b) Promocja szkoły w gimnazjach – rozklejanie plakatów szkoły, roznoszenie 

ulotek,  

c) W bieżącym roku szkolny na SU zebrano  łącznie [ stan na 01.06.17]: 745 ,00 zł, 

w tym: 

I A – 69 zł 

I B – 39 zł 

I C –  21 zł 

I D – 45 zł 

I E – 42 zł 

 

II A – 57 zł 

II B – 72 zł 

II C – 60 zł 

II D – 33 zł 



III A – 48 zł 

III B – 129 zł 

III C – 92 zł 

III D – 38 zł 

d) pieniądze z kasy samorządu wydatkowano na: pomoc w druku plakatów 

promujących ucznia Piotra Bunkowskiego i jego grę, kwiaty z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, materiały papiernicze [Jasełka], słodycze na Dzień Św. 

Mikołaja, dofinansowanie do winderów promujących szkołę, nagrody dla 

uczniów klas III, którzy przez 3 lata pobytu w szkole aktywnie włączali się  
w działania SU. Łącznie wydatki te wyniosły: 622,53 zł. W bilansie  

z poprzedniego roku szkolnego zostało 81,97 zł. Pozostało mi w kasie na 

przyszły rok szkolny 2017/2018: 204,44 zł. Z tej kwoty zapewne kupię jeszcze 

podarunki dla uczniów ze 100 % frekwencją [jeśli tacy będą]. 

Szczegóły dotyczące wydatkowanej kwoty do wglądu w prowadzonej przeze 

mnie księdze przychodów i rozchodów oraz na podstawie faktur. 

 

 

Opiekun SU 

 

Małgorzata Szanser 


