
SEJMIK UCZNIOWSKI ZS EKOLA 
 
Sprawozdanie z działalności 
10.2014 r. – 01.2015 r. 
 
- wybory Marszałka SU ZS EKOLA (10.10.2014), 
- założenie gazetki ściennej SU (tablice przy sali nr 21 i przy pokoju nauczycielskim),  
- profil SU na Instagramie (http://instagram.com/su.prezydium), 
- adres mailowy SU (su.prezydium@gmail.com), 
- zmiana Regulaminu Szczęśliwego Numerka (10.2014) oraz elektroniczne losowanie SN przez e-
dziennik, 
- organizacja szkolnego Halloween (31.10.2014), tam: Konkurs na najciekawszą dynię, Konkurs 
literacki, Konkurs plastyczny i Konkurs na strój, 
- spotkania Prezydium SU (14.11.2014, 5.02.2015), 
- spotkania Małej Rady Prezydium SU (15.10.2014, 15.01.2015, 23.01.2015),  
- zbiórka pieniędzy na Górę Grosza (15 – 19.12.2015) 
- pomoc przy organizacji Dnia Seniora (22.01.2015), 
- organizacja karnawału dla kl. 1-3 SP (23.01.2015), 
- opracowanie Regulaminu Ligi Klas (01.2015) i rozpoczęcie Ligi Klas (od II semestru), 
- opracowanie Regulaminu Radiowęzła (01.2015), rozpisanie konkursu na drużyny grające, 
stworzenie grafiku grających drużyn na II semestr, gdzie: poniedziałek – pop, rock, alternatywa; 
wtorek – muzyka elektroniczna, filmowa, klasyczna; środa – blues, jazz, soul (co drugi tydzień: pop, 
rock, alternatywa); czwartek – poezja śpiewana; piątek – muzyka nauczycieli. 
 
Budżet SU (poprzez m.in. celowe zbiórki i loterie) – stan na 01.2015: 252,90 zł. 
 
 
Sprawozdanie z działalności 
02 – 06.2015 r. 
 
- organizacja szkolnych walentynek (13.02.2015), 
- organizacja karnawału dla kl. 4-6 SP (13.02.2015), 
- opracowanie Regulaminu Konkursu „Kaczkobranie” (02.2015) i jego przeprowadzenie (tydzień 
16 – 20.02.2015), 
- przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na budżet SU (10.03.2015 i 7.05.2015), 
- dyżury w szatni podczas Dnia Otwartego EKOLI (21.03.2015), 
- spotkania Prezydium SU (04.2015, 05.2015), 
- spotkania Małej Rady Prezydium (04.2015, 05.2015),  
- organizacja przygotowań do XXI sesji SDiM (04.2015) 
- organizacja szkolnych prawyborów prezydenckich (8.05.2015), 
- organizacja Mistrzostw EKOLI w CS:GO (12-14.06.2015), 
- podsumowanie Ligi Klas (06.2015), 
- organizacja akcji: Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc! (22-26.06.2015). 
 
Budżet SU (poprzez m.in. celowe zbiórki i loterie) – stan na 06.2015: 282,82 zł. 
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