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  UWAGI 
Liczba godzin zaplanowanych  
w I semestrze 

30 Spotkania odbywały się raz  
w tygodniu. 

Liczba godzin zrealizowanych 
w I semestrze 

26 W ramach spotkań Zarządu 
zorganizowano 2 spotkania z Radą 
Samorządów Klasowych klas I-VIII 

Liczba uczniów  Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego- 12uczniów 

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: 93,2% 

 

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego zostały zrealizowane 
następujące zadania: 
 
1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – powitanie uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów w naszej szkole. Wykonanie 
wizytówek dla uczniów i nauczycieli klas pierwszych. 
2.Opracowanie zmian w regulaminie samorządu uczniowskiego. 
 
3.Organizacja demokratycznych wyborów na Rzecznika Praw Ucznia oraz wyborów uzupełniających do zarządu samorządu uczniowskiego 

(15X2018).Rzecznikiem Praw Ucznia został ks Łukasz Wieczorek. Do grona członków zarządu SU dołączyli: Agata Piwek, Kacper Popiel, 

Wiktoria Mendera, Maja Cyndel, Michał Witkowski, Daria Broda, Kamila Wielopolska. 

Nowy rzecznik oraz nowi członkowie zarządu SU zostali uroczyście zaprzysiężeni w obecności całej społeczności uczniowskiej i odebrali z 

rak przewodniczącego SU pamiątkowe  akty nadania funkcji. 

4. Zgłoszenie naszej placówki do udziału w programie Szkoła Demokracji: 
*udział opiekuna samorządu uczniowskiego w szkoleniu przeprowadzonym przez koordynatora programu, 
*spotkania grupy zadaniowej w celu ustalenia działań na kolejne etapy programu. 
*opis relacji z pierwszego wyzwania. 
 
5. Zajęcia młodych edukatorów pod hasłem „mała demokracja” przeprowadzone w klasach 1-8 przez przewodniczącego SU Piotra Dyję. 
    
6. W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości organizacja: 
* konkursu dla klas 1-8 na klasowy wpis do kapsuły czasu, 
*przygotowanie kiermaszu kulinarnego pod hasłem „smaki Polski”, 
* szkolny etap konkursu plastycznego: „Serce kapsuły czasu”. 
 
7.Organizacja obchodów Ogólnopolskiego dnia Praw Dziecka, w ramach którego: 
*przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla rady samorządów klasowych, 
*Błażęj Tomecki przygotował tablo zawierające Prawa Dziecka i Prawa Ucznia,  
*zorganizowano szkolny performanse’a pod hasłem „Jestem dzieckiem, znam swoje prawa, 
* społeczność uczniowska mogła wyrazić swoje zdanie na temat praw dziecka za pomocą metody „gadająca ściana”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
8.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, 

*udział i zaangażowanie klas podczas festynu szkolnego, 

*dzień kotyliona, 

*tydzień pod hasłem „pomocna łapka” organizowany przez p.M.Korzyńską i klasę 5d, 

*konkurs na kartkę świąteczną dla podopiecznych Fundacji Dr Clown organizowany przez p. A. Skolik- Pasiekę. 

*konkurs na świąteczny wystrój sal.  

*konkurs w ramach programu „Wszystkie kolory Świata”. 

9.Organizacja dyskoteki karnawałowej dla klas 4-8 (współpraca z wychowawcami klas). 

10. Organizacja spotkań Zarządu Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi klas 1-8, w ramach których omawiano następujące 

zagadnienia: 

*14XI 2018 roku – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie samorządu uczniowskiego oraz akceptacji opiekunów 
samorządu uczniowskiego, zebranie propozycji obchodów Dnia Praw Dziecka, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach 
młodych edukatorów. 
 
*14XII2018 roku- przedstawienie zadania realizowanego w ramach programu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”: 
- prezentacja multimedialna, 
- tworzenie projektu klasowej laleczki. 
   
Zadania wykonane przez samorządy klasowe były każdorazowo oceniane i nagradzane punktami w ramach konkursu KLASA ROKU. 
 

10. Udział zarządu SU w uroczystości pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły -wykonanie oprawy do zdjęcia klasowego 

pierwszaków. 

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.Nawiązanie współpracy z Radą Dzieci i Młodzieży RP działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej. 
15.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-VIII oraz wychowawcami              
i nauczycielami ZSP3.W roku szkolnym 2018/2019 współpraca z ze Śląskim Hospicjum dla Dzieci została zawieszona, gdyż placówka ta 
aktualnie wycofała się z organizacji akcji Pola Nadziei. Podczas organizacji zadania „pomocna łapka” dużą aktywnością wykazała się             
p. Magdalena Korzyńska wraz z klasa 5d. 
W I semestrze moderator programu Szkoła Demokracji zatwierdził naszej placówce realizacje pierwszego wyzwania. Nasze działania 
dodatkowo zostały opublikowane na stronie programu. 
 
 
 

                                                                                                       Wyderka Anita 
                                                                                                     Magdalena Gamza 

 


