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  UWAGI 
Liczba godzin zaplanowanych  
w II semestrze 

32 Spotkania odbywały się raz w 

tygodniu i trwały 1,5 godziny. 

Liczba godzin zrealizowanych 
w II semestrze 

32 W ramach spotkań Zarządu 

zorganizowano 2 spotkania z Radą 

Samorządów Klasowych klas I-VII 
Liczba zapisanych uczniów 9 uczniów Zarządu 

Samorządu 
Uczniowskiego 

W akcjach i konkursach 
organizowanych przez Zarząd SU 
brała udział cała społeczność ZSP3 

Frekwencja Spotkania Zarządu 
SU – 95,7% 
 

W ramach spotkań Trójek 
Klasowych– 94,5% 

 
1.Realizacja działań w II semestrze. 
 
W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 Zarząd Samorządu Uczniowskiego zrealizował następujące zadania: 
*19 lutego- udział w IX Zlocie Samorządów Szkół Podstawowych województwa śląskiego pod hasłem „Śląsk             
w kulturze i tradycji” 
*Kontynuacja współpracy z wolontariuszami w ramach projektu „Mali wolontariusze z dużym sercem”. 
* 14 lutego – organizacja poczty walentynkowej dla klas 1-7. 
*21 marca - organizacja Dnia Samorządności pod hasłem: „Bierzemy sprawy w swoje ręce”. Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego przygotował list skierowany do klas 1-7, wychowawców i nauczycieli. W liście przedstawił 
scenariusz Dnia Samorządności, w ramach którego klasy były punktowane za wykonanie poszczególnych zadań. 
Cała społeczność szkolna mogła tego dnia przebrać się w ustalony przez siebie sposób. Klasy miały także możliwość 
zagrania w grę „Szkoła na czasie”. Podczas podsumowania Dnia Samorządności zostały wręczone dyplomy i 
nagrody w postaci pendriv'ów. Na podsumowaniu byli obecni także rodzice, którzy wspólnie z uczniami, dyrekcją 
szkoły i nauczycielami pozowali do wspólnej fotografii zgodnie z naszym hasłem trzymając się za ręce. 
* Podczas Dnia Samorządności Zarząd SU uroczyście zainaugurował wprowadzenie w mury naszej szkoły funkcji 
"młodego edukatora". "Młody edukator" to uczeń, który stosując swoje własne metody może przeprowadzić zajęcia 
edukacyjne dla uczniów swojej klasy. Pierwsze takie zajęcia przeprowadzone z udziałem "młodych edukatorów" 
odbyły się właśnie podczas Dnia Samorządności. Przed pierwszymi zajęciami "młodzi edukatorzy” otrzymali z rąk 
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego plakietkę uprawniającą ich do pełnienia funkcji "młodego edukatora". 
Plan do takich zajęć "młodzi edukatorzy" ustalali z nauczycielami. Do końca roku szkolnego funkcja " młodego 
edukatora" była w dowolny sposób wykorzystywana na różnych zajęciach edukacyjnych. 
*Efektem pracy klas podczas Dnia Samorządności są zadania zaproponowane przez uczniów do przyszłorocznego 
planu pracy Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 
* 8 marca – organizacja dnia koloru białego. 



*marzec/kwiecień- przeprowadzenie warsztatów z uczniami klas 1-7. Warsztaty przebiegały pod hasłem 
"Uczniowska inicjatywa i przedsiębiorczość". Na potrzeby warsztatów pedagog szkolny skonstruował scenariusz 
uwzględniając w nim sugestie członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Frekwencja na warsztatach wyniosła 
94,5%. Warsztaty             w klasach 4-7 przeprowadzone zostały pod kierunkiem pedagoga szkolnego p. Leszka 
Saputa, a w wybranych klasach 1-3 przez p. Magdalenę Gamzę i „młodych edukatorów” z Zarządu SU. 
* 5 kwietnia – udział Zarządu Samorządu Uczniowskiego w dniu otwartym, spotkanie z rodzicami i przyszłymi 
pierwszoklasistami. 
*11 kwietnia- przygotowanie powitania w murach naszej szkoły uczestników SENIORIADY, przygotowanie 
słodkiego poczęstunku. 
*23 kwietnia – zorganizowanie kiermaszu kulinarnego pod hasłem „śniadanie z sówką” oraz „dnia dresu”. 
*8 maja – organizacja Turnieju Trójek Klasowych, w ramach którego przeprowadzono panel dyskusyjny                         
z uczestnikami turnieju oraz zebrano opinię Rad Klasowych na temat zadań przeprowadzonych w ramach konkursu 
Klasa Roku. Przedstawiciele klas mieli także szansę dokonać oceny funkcjonowania w naszej szkole „młodych 
edukatorów”. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że funkcja „młodego edukatora” jest potrzebna, ważne jest jednak, by 
uczniowie byli zawsze do takich zajęć przygotowani. 
*15 czerwca- organizacja wycieczki nagrodowej do pizzerii, jako podsumowanie pracy w Zarządzie SU. 
*22 czerwca - finał całorocznego konkursu Klasa Roku 2018– wręczenie dyplomów i nagród podczas akademii 
kończącej rok szkolny.  
* W II półroczu kontynuowane były zadania w ramach programu Szkoła z klasą2.0. Efekty zadań były umieszczane 
przez koordynatora na platformie i padlecie programu Szkoła z klasą 2.0 oraz na stronie internetowej naszej szkoły. 
W ramach programu Szkoła z klasą 2.0 p. Małgorzata Krzętowska zorganizowała dla uczniów z klas 1-7 „popołudnie 
z filmem”. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele. Uczniowie po obejrzeniu filmów mogli wyrazić swoją 
opinię o wydarzeniu, w którym brali udział, większość opinii była pozytywna, 2 były neutralne. 
* 8 maja - w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Zarząd SU zorganizował 
konkurs międzyklasowy na kącik lub gazetkę pod hasłem „Nasza Ojczyzna”.                                             
*Kontynuowana była opieka nad grobami.                                                                                                                                
* Redagowanie ulotek informacyjnych Zarządu SU i przekazywanie ich poszczególnym klasom, w II półroczu 
Zarząd SU zredagował 2 ulotki.                                                                                                                                               
* Prowadzenie fotograficznej kroniki Zarządu SU i umieszczanie relacji na stronie internetowej szkoły. 

3.Uzyskane efekty. 
 
W całorocznym konkursie Klasa Roku I miejsce w kategorii klas I-III otrzymała klasa 1b wraz z wychowawcą              
p. Aliną Dąbrowską i pedagogiem specjalnym p. Katarzyną Sojdą. 
I miejsce w kategorii klasy IV-VII- otrzymała klasa IVd wraz z wychowawczynią p. Magdaleną Korzyńską. 
 
 4.Wnioski i spostrzeżenia. 
 
Koordynator programu Szkoła z klasą 2.0 umieścił końcowe sprawozdanie z działań naszej placówki w ramach 
programu. Aktualnie czekamy na ocenę naszej pracy i ostateczny werdykt. 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa podziękowanie dyrekcji, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 
oraz rodzicom z Rady Rodziców za zaangażowanie i wsparcie podczas realizacji programu Szkoła z klasą 2.0.  
W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest stworzenie na terenie szkoły kącika relaksacji i wyciszenia. 
 

                                                                                                       Wyderka Anita 
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