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  UWAGI 
Liczba godzin zaplanowanych  
w I semestrze 

28 Spotkania odbywały się raz  
w tygodniu i trwały 1,5 godziny. 

Liczba godzin zrealizowanych 
w I semestrze 

27 W ramach spotkań Zarządu 
zorganizowano 2 spotkania z Radą 
Samorządów Klasowych klas I-VII 

Liczba uczniów  Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego- 8 uczniów   
z klas VIIa, VIa, VIb, Vb, 
IVa, IVd. 

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

Frekwencja Frekwencja na spotkaniach 
Zarządu Samorządu 
Uczniowskiego: 92,5% 

Frekwencja na spotkaniach Rady 
Samorządów Klasowych: 95,2% 

 

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego zostały 
zrealizowane następujące zadania: 
 
1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – powitanie uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów w naszej szkole. 
Wykonanie wizytówek dla uczniów i nauczycieli klas pierwszych we współpracy z p. Karoliną Lis. 
 
2.Organizacja demokratycznych wyborów na Rzecznika Praw Ucznia (30X2017).                                                         

Rzecznikiem Praw Ucznia ponownie został ks Łukasz Pasuto, który uzyskał 107 głosów. 

3.Akceptacja drugiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego w osobie p. Magdaleny Gamza i podjęcie uchwały 
zatwierdzającej tę kandydaturę(14XI2017).  
 
4.Zgłoszenie naszej placówki do udziału w programie Szkoła z klasą 2.0. Współpraca Zarządu SU z p. Małgorzatą 
Krzętowską i p. Dorotą Adam. 
*przeprowadzenie debaty dyskusyjnej na temat „słabych i mocnych stron” naszej placówki, 
*spotkania grupy zadaniowej w celu ustalenia działań na kolejne etapy programu, tworzenie narzędzi diagnostycznych, 
*określenie obszaru naszej pracy w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 , realizujemy program pod hasłem „Bierzemy sprawy 
w swoje ręce!”, 
*przeprowadzenie ankiet na zebraniach z rodzicami uczniów klas 1-7, 
*umożliwienie uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły wypowiedzenie się na temat ewentualnych zmian           
na terenie naszej szkoły poprzez rozwieszenie plakatów pt: „gadająca ściana”. 
 
5.Organizacja akcji Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej pod hasłem „Partycypacja, konsultacja i zaangażowanie 
obywateli, by istniała demokracja”: 
 stworzenie logo akcji,  



 zajęcia pod hasłem „Nasza mała demokracja” przeprowadzone w klasach 1-3 przez przewodniczącego SU Piotra Dyję,        
w   klasach 4-7 przez p. Grzegorza Drabika, 
 tworzenie plakatów promujących demokracje w szkole, 
 zorganizowanie skrzynki propozycji „młodego obywatela”. 
 
6.Organizacja całorocznego konkursu Klasa Roku, w ramach którego zaproponowano następujące zadania punktowane                      

w konkursie Klasa Roku: 

*konkurs na „klasowy kącik”, w którym uczniowie przedstawili swój samorząd klasowy oraz klasę, 

*jesienny konkurs „pudło pytań i zagadek” w ramach organizacji „wesołej przerwy”( 23X2017) 

*dzień „kolorowej skarpetki”(24XI2017), 

*konkurs na kartkę świąteczną dla podopiecznych Fundacji Dr Clown (5XII)- współpraca z p. Aliną Skolik- Pasieką, 

*dzień „świątecznej fryzury”(18XII2017), 

*turniej sportowy klas 4-7 przeprowadzony przez nauczycieli wych.fizycznego 

 

7. Organizacja spotkań Zarządu Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi klas 1-7 obejmowała 

następujące zagadnienia: 

*14XI 2017 roku - przedstawienie założeń programu Szkoła z klasą 2.0, do którego nasza placówka została zgłoszona: 
- prezentacja filmu, 
- określenie mocnych i słabych stron naszej szkoły – „kret” (praca z arkuszem do diagnozy potrzeb), 
-wyłonienie obszaru pracy w ramach programu Szkoła z klasą, 
-propozycje uczniów klas 1-7- tworzenie mapy myśli. 
 
*09I2018 roku- przedstawienie zadania realizowanego w ramach programu UNICEF „Pomóż dzieciom z Syrii przetrwać 
zimę”: 
- prezentacja multimedialna o sytuacji dzieci z Syrii, 
- tworzenie plakatu wolontaryjnego i prezentacja efektów na tablicy „Małych wolontariuszy z dużym sercem”, 
  Propozycja zadania dla Samorządów Klasowych w ramach programu Szkoła z klasą, do którego nasza placówka została 
zgłoszona: 
- tworzenie mapy myśli pod hasłem „szkolny korytarz” 
- prezentacja zadania, 
- wspólna fotografia. 
Zadania wykonane przez Samorządy Klasowe były każdorazowo oceniane i nagradzane punktami w ramach konkursu  
KLASA ROKU. 
 

8. Pasowanie na ucznia naszej szkoły -wykonanie oprawy do zdjęcia klasowego pierwszaków (04X2016). 

9.Organizacja kulinarnych kiermaszy : 

*pod hasłem „jesienne smakołyki” (23X2017) 

*pod hasłem„świąteczne wypieki” (18XII2017r.). 

 

10.Włączenie społeczności ZSP3 do programu Pola Nadziei 2017/2018, w ramach którego zostały przeprowadzone 

następujące zadania: 

-kontynuacja akcji „Wkręć się w pomaganie”-zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskie 
Hospicjum dla dzieci, 
-kontynuacja akcji „Pieluszka dla maluszka”, zbiórka pieluch jednorazowego użytku dla podopiecznych Fundacji Śląskie 
Hospicjum dla dzieci, 
-sadzenie żonkili na szkolnej rabatce z udziałem Zarządu SU, członków projektu Mali Wolontariusze z dużym sercem 

(17X2016), 
 

11.Kontynuowanie akcji „Nakarm psiaka i kociaka”- zbiórka darów rzeczowych i karmy dla podopiecznych Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej w Katowicach. 

12.Opieka nad grobami (cały semestr.) 

13.Prowadzenie fotograficznej kroniki Zarządu SU (cały semestr). 

14.Redagowanie ulotek informacyjnych Zarządu SU i przekazywanie ich poszczególnym klasom.                                                    

W I semestrze zostały zredagowane 3 ulotki Zarządu SU. 

 



 

 

Wnioski i spostrzeżenia  
 
W ciągu całego semestru Zarząd Samorządu Uczniowskiego współpracował ze wszystkimi uczniami klas I-VII oraz 
wychowawcami i nauczycielami ZSP3.Dodatkowo do akcji POLE NADZIEI 2018 zostało włączone Miejskie Przedszkole                 
nr 58 wraz grupą przedszkolną Jeżyki pracującą pod kierunkiem p. Aleksandry Cach. 
Podczas wypełniania zaplanowanych zadań Zarząd Samorządu Uczniowskiego wspierany był także przez p.Dorotę Adam,               
p. Małgorzatę Krzętowską, p. Alinę Skolik- Pasiekę, p. Karolinę Lis i p. Grzegorza Drabika oraz nauczycieli wych.fizycznego. 
Wszystkie zadania wykonane w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 zostały przekazane organizatorom. W I semestrze 
moderator programu Szkoła z klasą 2.0 zatwierdził naszej placówce I i II etap programu. Nasze działania dodatkowo zostały 
opublikowane na padlecie Fundacji Szkoła z klasą 2.0. 
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                                                                                                     Magdalena Gamza 

 


