
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej                      

w Błoniu w roku szkolnym 2010/2011 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym  2010/2011 składał się                          

z następujących osób: 

 

1. Przewodnicząca – Patrycja Krawczyk 

2. Z –ca przewodniczącej – Dominik Różalski 

3. sekretarz – Justyna Kuleczka    

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Błoniu jest pani                  

mgr Agnieszka Szczech. Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2010/2011 

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. 

Celem realizowanego planu pracy Samorządu Uczniowskiego było : 

•dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; 

•umiejętność podejmowania decyzji dotyczących grupy; 

•prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; 

•dostrzeganie wpływu wartości związanych z kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi; 

•zachowanie tradycji rodzinnych.  

Samorząd uczniowski, przez cały rok szkolny, prowadził i na bieżąco aktualizował 

gazetkę – tablicę informacyjną, systematycznie powiadamiał społeczność uczniowską                    

o najważniejszych wydarzeniach dotyczących życia szkoły. Gazetka, którą Samorząd 

przygotowywał, zawierała nie tylko niezbędne informacje, ale wprowadzała swym wyglądem 

w istniejącą porę roku czy też nadchodzące święta. 

Uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystościach, akcjach, imprezach na terenie szkoły 

i poza nią. Pomagaliśmy zorganizować apele szkolne z okazji świąt narodowych.                         

Nie wszystko to, co zamierzaliśmy zrobić, udało nam się zrealizować. Powodów było kilka, 

min. brak środków finansowych, małe zainteresowanie ze strony uczniów działalnością 

samorządu. 

Plan pracy samorządu w okresie od września 2010r. do stycznia 2011r. został 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu rady pedagogicznej. 



W II semestrze roku szkolnego 2010/2011 treści i zagadnienia realizowane były w różny 

sposób, i tak:  

W  STYCZNIU 

Podsumowano działania S.U. w pierwszym półroczu i zrobiono plan działań                        

na kolejne półrocze. 

Przedstawiciele S. U. włączyli się w przygotowania i pomoc w przeprowadzeniu 

zabawy karnawałowej dla wszystkich uczniów naszej szkoły.  Oprócz tańców 

przeprowadzono wiele konkursów z nagrodami m.in. taneczny, wybór króla i królowej 

karnawału. Warto wspomnieć, że wejściówką na zabawę było przebranie. 

 

  

TERMIN 

  

  

ZADANIA 

  

FORMY REALIZACJI 

  

 

Styczeń 

 

1.   Choinka szkolna 

  

  

  

2.   Podsumowanie 

pracy SU w I 

semestrze roku 

szkolnego 

2009/2010 

 

- Zorganizowanie zabawy 

choinkowej z przebraniem 

(wybór królowej i króla 

balu) 

  

- Prezentacja wyników 

nauczania oraz sylwetek 

najlepszych uczniów na 

tablicy SU 

- Złożenie pisemnego 

sprawozdania z działalności 

SU w I semestrze 

 

W  LUTYM 

W dniu Świętego Walentego działała prężnie w naszej szkole „Poczta Walentynkowa”. 

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły mogli dzięki niej ofiarować swoim wybrankom                 

i wybrańcom walentynkowe kartki, a czasami i upominki. 

 

  

TERMIN 

  

  

ZADANIA 

  

FORMY REALIZACJI 

  

 

Luty 

 

1.   Szkolne 

 

- Walentynkowa dekoracja 



Walentynki korytarzy szkolnych 

- Zorganizowanie dyskoteki 

walentynkowej, poczty 

walentynkowej. 

W MARCU 

Organizacja powitania wiosny, to wieloletnia tradycja przeprowadzana w naszej 

szkole cyklicznie. W tym roku był to dzień samorządności.  

  

TERMIN 

  

  

ZADANIA 

  

FORMY REALIZACJI 

  

 

Marzec 

 

1.   Międzynarodowy 

Dzień Kobiet 

  

  

  

2.   Pierwszy Dzień 

Wiosny 

  

  

  

 

 

- Złożenie życzeń gronu 

pedagogicznemu szkoły 

 

 

  

- Wiosenna dekoracja szkoły 

- Konkurs na „najpiękniejszą” 

Marzannę 

  

 

 

W KWIETNIU 

W kwietniu ogłosiliśmy konkurs na „Najciekawszą pisankę”. Zorganizowaliśmy 

kiermasz z ozdobami świątecznymi. 

 

  

TERMIN 

  

  

ZADANIA 

  

FORMY REALIZACJI 

  

 

Kwiecień 

 

1.   Święta 

Wielkanocne 

 

- Wielkanocna dekoracja 

szkoły 

-          konkurs na naj.... 

pisankę 

-          dyskoteka wiosenna 

 



W  MAJU 

Od kilku lat organizowane są w naszej placówce pikniki rodzinne. Na tę uroczystość 

dzieciaki zapraszają swoich rodziców i rodzeństwo, przygotowują konkursy i program 

artystyczny. Zawsze tej uroczystości towarzyszy miła atmosfera. W tym roku impreza                   

ta miała szczególną oprawę, ponieważ oddano do użytku kompleks boisk sportowych. 

  

TERMIN 

  

  

ZADANIA 

  

FORMY REALIZACJI 

  

 

Maj 

 

1.      Rocznica 

uchwalenia 

Konstytucji 3-go 

Maja 

  

2.      Szkolne Dni 

Europy 

 

- Przygotowanie gazetki                     

i okolicznościowej akademii. 

  

 

  

 - Pomoc Klubowi 

Europejskiemu                                  

w organizacji Dni Europy  

 

 

W CZERWCU 

Radośnie i sportowo przebiegał Dzień Dziecka w naszej szkole. 1 czerwca odbyły się 

zawody sportowe, w których brali wszyscy uczniowie.  

 

  

TERMIN 

  

  

ZADANIA 

  

FORMY REALIZACJI 

  

 

Czerwiec 

 

1.   Międzynarodowy 

Dzień Dziecka 

2.   Podsumowanie 

pracy SU w roku 

szkolnym 2010/2011 

 

- Pomoc w organizacji festynu 

- Podsumowanie całorocznej 

pracy SU, wnioski i pomysły 

na przyszłość 

- Złożenie sprawozdania                   

z działalności SU w roku 

szkolnym 2010/2011 

- Prezentacja wyników 

nauczania na tablicy SU 

  

 

Wszystkie wyżej wymienione uroczystości zostały przygotowane pod nadzorem 

członków rady pedagogicznej. 


