
 

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w roku szkolnym 

2011/2012 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym  2011/2012 składał się z następujących osób: 

 

1. Przewodnicząca – Julita Dębowska 

2. Z –ca przewodniczącej – Justyna Kuleczka 

3. sekretarz – Dominika Walczak 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Błoniu była pani mgr Agnieszka Szczech. 

Samorząd Uczniowski współdziałał  z dyrektorem  i nauczycielami. Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku 

szkolnym 2011/2012 charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów                            

do aktywnego włączenia się w życie szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań udało się zrealizować 

znaczną większość przyjętych założeń, czego wymierne efekty mogli zauważyć nie tylko uczniowie czy nauczyciele, 

ale także rodzice uczniów odwiedzający naszą szkołę. 

Samorząd Uczniowski w naszej placówce kieruje społecznością uczniowską, reprezentuje i działa w jej interesie.               

Ma prawo do przedstawiania radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach szkoły. 

 
 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczyła kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych                                  
w ciągu całego roku. 

 
Były  to następujące zagadnienia: 
1. Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów: 

a) opracowywanie planu pracy SU, 

b) stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU, 

c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, 

d) zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia, Wewnątrzszkolnym  

Ocenianiem, 

e) udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu, 

f) pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok 

szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych, 

g) systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, 

h) pomoc koleżeńska. 

 
2. Akcje charytatywne: 

a) udział w akcjach charytatywnych, 

b) organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy dla potrzebujących, 

c) włączenie się do akcji „ Góra Grosza”. 

 
3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska: 

a) udział w akcjach ekologicznych, np. „Sprzątania świata”, 

b) dbałość o porządek na terenie szkoły, 

c) upiększanie terenu wokół szkoły. 

 



 
 
 
 
4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe: 

a) zabawa andrzejkowa, 

b) mikołajki, 

c) zabawa karnawałowa, 

d) Dzień Samorządności – pierwszy dzień wiosny, 

e) Dzień Dziecka, 

f) dyskoteki szkolne. 

 
5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do  konkursów: 

a) Najpiękniejszy stroik, 

c) Najpiękniejsza Klasowa choinka, 

d) Najzabawniejsza kartka walentynkowa, 

e) Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną, 

f) Stop przemocy – konkurs plastyczny, 

g) wspieranie organizacji konkursów przedmiotowych. 

 
6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych: 

a) Dzień Edukacji Narodowej, 

b) Święto Niepodległości, 

c) Dzień Kobiet, 

d) Rocznica Konstytucji 3 Maja, 

e) Dzień Flagi 

 

 
f) Boże Narodzenie, 

g) Dzień wiosny, 

h) Światowy Dzień Ziemi, 

i) Dzień Dziecka. 

 
7. Współpraca z rodzicami: 

a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, 

b) zgłaszanie propozycji i postulatów uczniów Radzie Rodziców, 

c) zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości szkolne. 



 

Oto szczegółowe działania zrealizowane przez SU w drugim semestrze roku szkolnego 

2011/2012 : 

 

 

 
 

Termin 
 

 
Zadanie i forma jego 

realizacji 

 

Cele wychowawcze 

 

 

Odpowiedzialni 

 
 
luty 
 
 
 
 
 

 Walentynki – poczta 
walentynkowa, dyskoteka, 
konkurs 
na najpiękniejsze życzenia                               
i kartkę walentynkową. 

- kształcenie 
umiejętności 
wyrażania uczuć 
- integrowanie 
społeczności 

szkolnej 

 

Samorząd 
Uczniowski, 
samorządy 
klasowe, 

uczniowie 

 

 
 
marzec 

 „Dzień pączka” – tłusty 
czwartek. 

- integracja 
społeczności 
szkolnej 
- aktywizowanie 
uczniów 
- rozwijanie kultury 
osobistej 
- wdrażanie                          
do samodzielności 
- wyzwalanie 
inicjatyw                                 
i pomysłowości                       
u uczniów 
- kultywowanie 
tradycji 
- dbałość o zdrowie 
swoje 

i innych uczniów 

Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
Samorząd 
Uczniowski, 
samorządy 
klasowe, 
uczniowie, 
wychowawcy klas, 

rodzice 

 

 

 

Dzień Kobiet w naszej 
szkole. 

Powitanie wiosny – Dzień 
Samorządności. 

Promujemy zdrowy tryb 
życia – 
pogadanka na temat: 
„Zdrowe 

odżywianie młodego 
człowieka”. 

 
 
kwiecień 

 
Światowy Dzień Zdrowia. 

- rozwój kultury 
zdrowotnej, 
rozbudzanie 
zainteresowania 
własnym 
zdrowiem 
- zachęcenie                       
do dbania o zdrowie 
- rozbudzanie 
potrzeby 
dbania o środowisko 
naturalne 
- kultywowanie 
tradycji 
- uwrażliwianie                    
na piękno i estetykę 

Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
Samorząd 
Uczniowski, 
samorządy 
klasowe, 
uczniowie, 
wychowawcy klas, 

rodzice 

 
Święta Wielkanocne 



 
maj 

 
Święto Konstytucji 3 
Maja. 

 
- kształtowanie postaw 
patriotycznych 
- poszanowanie dla 
symboli 
i świąt narodowych 
- kulturalne 
zachowanie się 

podczas uroczystości 

 
Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
Samorząd 
Uczniowski, 
samorządy 
klasowe, 
uczniowie, 

wychowawcy klas 

 
czerwiec 

 
Dzień Dziecka. 
 

- integracja 
społeczności 
szkolnej 
- kształtowanie 
poczucia 
przynależności                  
do danej społeczności 
- kształtowanie 
umiejętności 
samooceny 
- rozwijanie 
samorządności 
- wyzwalanie 
inicjatyw                               
i pomysłowości 
uczniów 
- kształtowanie 
postaw 
społecznych 
- mobilizowanie                  
do pracy na rzecz 
klasy i szkoły 
- zachęcanie                         
do aktywnego 
i bezpiecznego 
wypoczynku w czasie 

wakacji 

Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
Samorząd 
Uczniowski, 
samorządy 
klasowe, 
uczniowie, 
wychowawcy klas, 

rodzice 

 
Pożegnanie klasy szóstej. 
 
 
Giełda podręczników. 
 
 
Nasze propozycje na 
przyszły 
rok szkolny – zebranie 
propozycji 
działań od uczniów                      
i wybór opiekuna 
samorządu na rok 
szkolny 2012/2013. 
 
 
Podsumowanie pracy 
samorządu 
Uczniowskiego w 
bieżącym roku szkolnym 
– zebranie 
opinii członków 
samorządu, 
dyrekcji, nauczycieli, 
uczniów oraz 
rodziców. 
 
 
Rozstrzygnięcie konkursu 
„Sowa” na najlepszą klasę 
w szkole 
podstawowej w roku 
szkolnym 
2011/2012. 
 

 

 



„Nie wystarczy mieć talent, trzeba jeszcze go odkryć i pozwolić mu się rozwijać …”                

pod takim hasłem odbyło się w dniu 12 maja 2012r. w Szkole Podstawowej im. Jana 

Kochanowskiego w Grabowie IX Spotkanie Samorządów Uczniowskich Szkół 

Podstawowych Powiatu Łęczyckiego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń                    

z zakresu działań samorządów uczniowskich. 

 

Wnioski:  

 działalność Samorządu Uczniowskiego sprzyja rozwijaniu inicjatywy uczniów, 

kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych, integracji uczniów, współpracy                       

z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, uczy cenić i szanować zasady demokracji, 

dbać o przestrzeganie praw ucznia,  

 angażować w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych                                

i pomysłowych uczniów.  

Nauczyciele wspierają działania uczniów, ciągle inspirują do działania i stawiania 

problemów i pytań, nie narzucają gotowych propozycji rozwiązań. Plan działań i sposoby 

jego realizacji ustalany jest wspólnie. 

Kończąc sprawozdanie, w imieniu swoim oraz Samorządu Uczniowskiego, 

chciałabym podziękować  dyrektorowi szkoły, wszystkim nauczycielom za współpracę                     

i życzliwość. 

 

 

…………………. ………..                  

Opiekun samorządu        

…………………. ………..                  

Przewodnicząca samorządu 

…………………. ………..   

Zastępca przewodniczącej samorządu                

…………………. ………..                  

Sekretarz samorządu                     


