
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowejw 

Błoniu 

I okres roku szkolnego 2012/2013 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym  2012/2013 składa się                          

z następujących osób: 

 

1. Przewodnicząca – Julita Dębowska 

2. Z –ca przewodniczącej – Paulina Walczak 

3. sekretarz kl. IV – Kacper Kupis 

4. sekretarz kl. V – Jakub Piszczałkowski 

5. sekretarz kl. VI – Aleksandra Pijewska 

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Błoniu jest pani mgr 

Agnieszka Szczech. 

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o plan pracy uwzględniający założenia głównych 

dokumentów szkoły, tj. Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Profilaktycznego, Planu, 

Programu „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń” oraz wniosków i postulatów uczniów z roku 

ubiegłego. SU współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie 

uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz 

klasyi szkoły. Ponadto w I semestrze bieżącego roku szkolnego S.U. pracował zgodnie z planem 

pracy i kalendarzem imprez szkolnych, jak również podejmował zadania wynikające z potrzeb 

szkoły.  

 

Cele, które przyświecają działalności naszego samorządu to :  

 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.  

 



W I półroczu zrealizowano wiele przedsięwzięć, a wszelkie działania i podejmowane wysiłki 

miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego 

czasu i zrobienia czegoś dla innych. 

We wrześniu została zorganizowana kampania przedwyborcza dotycząca mających się odbyć 

w październiku demokratycznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego.11 października 

2012r.odbyły się wybory do samorządu, a także miało miejsce pierwsze zebranie nowego 

Samorządu Uczniowskiego. Na spotkaniu dokonano prezentacji nowych członków samorządu 

wyłonionych w wyborach samorządowych, przedstawienie przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza i dokonano omówienia programu pracy w nowym roku 

szkolnym. 

Oto szczegółowe zadania, które realizowane były w I okresie roku szkolnego 2012/2013:  

Dział Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność kulturalna 

związana z tradycją 

i symboliką szkoły 

Wrzesień 

 

1. Narada  SU – wybory zarządu, 

przygotowanie planu pracy 

 

2. Spotkanie z dyrektorem szkoły, 

przedstawienie planu pracy SU 

 

3. Rozpoczęcie dyżurów uczniowskich 

 

4. Bank pomysłów – zbieranie 

propozycji dotyczących działań Rady 

SU 

 

5. Akcja Sprzątanie Świata – udział 

uczniów w porządkowaniu lasu                      

w Siemszycach 

6. Uruchomienie środków informacji 

 

 

 

wrzesień2012r 

 

 

28.09.2012r. 

 

 

12.09.2012r. 

 

 

od 9.09.2012r. 

 

 

 

 

 

 

opiekun SU 

 

zarząd SU 

 

 

zarząd SU 

 

zarząd SU 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 



gazetka SU 

 

7. Przyjęcie planu pracy SU do 

realizacji 

 

8. Poczta z życzeniami z okazji Dnia 

Chłopaka 

wrzesień2012r 

 

 

9.09.2012r. 

 

 

 

 

28.09.2012r. 

 

opiekunowie SU 

 

zarząd RSU 

 

zarząd RSU 

 

 

zarząd RSU 

 

Prace społeczne 

 

1. Urządzenie izb lekcyjnych, 

porządkowanie pomocy naukowych, 

sporządzanie dekoracji  w klasach i na 

korytarzu 

 

do 9.09.11r. 

 

 

 

samorządy klas 

 

 

 

 

 

Działalność kulturalna 

związana z tradycją 

i symboliką szkoły 

 

Październik 

1. ●  Dzień Edukacji Narodowej 

 

 

 ●  Pasowanie pierwszoklasistów  

 

 

12.10.12r. 

 

 

październik 

 

 

 

 

SU 

 



        na uczniów 

 

2. Poprawiamy estetykę zeszytów 

 

3. Rozpoczęcie współzawodnictwa 

 

– SUPERZESZYT (klasy IV-VI) 

 

4. Konkurs o tytuł: 

 

– NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA 

 

 

 

cały rok 

 

od X 2012r. 

do V 2013r. 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

  

Listopad 

 

1. Pamięci tych co odeszli – 

porządkowanie grobu ofiar II wojny 

światowej 

 

2. Święto Niepodległości 

- uroczysty apel 

- pogadanki w klasach 

 

3. Zbiórka karmy dla zwierząt 

 

4. Szkolny konkurs na interpretację 

 

 

 

29.10.2012r. 

 

 

 

10.11.2010r. 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

uczniowie 

 

 

 

SU 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 



wierszy kl. I-III 

 

5. Zabawa andrzejkowa 

- komnata wróżb 

 

 

6. Współpraca z Fundacją na Rzecz 

Osób Niewidomych i 

Niepełnosprawnych „Pomóż i TY” -  

sprzedaż cegiełek 

XI 

 

30.11.2010r 

 

 

 

XI-XII 

 

 

 

 

Działalność kulturalna 

związana z tradycją 

i symboliką szkoły 

 

 

 

Grudzień 

1. Mikołajki – impreza ogólnoszkolna 

 

 

2.  Tradycje wigilijne: 

- jasełka w wykonaniu uczniów 

- spotkania wigilijne w klasach 

 

 

 

 

 

6.12.2012r. 

 

 

grudzień 2012 

 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

 

Prace społeczne 

 

 

1. Porządki przedświąteczne w klasach 

2. Aktualizacja gazetek 

 

 

XII 2012r. 

 

samorządy 

klasowe 

 

 



Samorząd Uczniowski uczestniczy w uroczystościach szkolnych. Współorganizuje 

imprezy prowadzone na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych. Współpracuje              

z biblioteką i świetlicą szkolną. Jest otwarty na współpracę z wychowawcami klas oraz innymi 

organizacjami działającymi na terenie szkoły. 

 

Priorytetem działalności S.U. w roku szkolnym 2012/2013 jest udział w ogólnopolskim 

konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.”Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, 

Tolerancja. Konkurs trwa w okresie od 10 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. Szkoły, 

które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej 

Szkoły i dyplomy honorowe.  

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych 

zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm 

współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania 

patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu 

społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół                  

i uczniów. Przystępujące do konkursu przyjęliśmy  na siebie zadania, których wykonanie będzie 

oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu                       

i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury 

wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu. 

Dotychczas zrealizowano dwa zadania: 

 

Zadanie 1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. 

Wspólnie z dziećmi definiowaliśmy i objaśnialiśmy pojęcia: państwo, prawo, społeczeństwo, 

obywatel. Następnie uczniowie pracowali w grupach, zbierając i zapisując wiadomości na temat 

poszczególnych pojęć na podstawie własnych doświadczeń oraz pytań pomocniczych. 

 

Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, 

Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, 

domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. 

Zajęcia były prowadzone przy współudziale Policji, Straży Pożarnej, ratowników medycznych. 

Celem zajęć było poznanie i uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z niebezpiecznych 



zachowań w szkole, w domu i na ulicy, zrozumienie potrzeby zachowywania się zgodnie z 

regulaminem szkoły, z zasadami bezpieczeństwa ruchu na drodze ,umiejętność bezpiecznej 

zabawy i przewidywania skutków swoich działań, utrwalenie podstawowych zasad korzystania 

z pomocy pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji, jak również właściwego 

postępowania ze zwierzętami, umiejętność udzielania pomocy przed medycznej, umiejętność 

zajmowania stanowiska w dyskusji, stawiania odpowiednich argumentów, głównie „przeciw 

niebezpiecznym zachowaniom”. 

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. 

Podsumowując należy podkreślić, że działalność SU realizowana jest w różnorodny sposób: 

SU przygotowuje konkursy, apele, informuje o swoich poczynaniach na tablicy samorządowej, 

uczestniczy w akcjach charytatywnych, organizuje pomoc koleżeńską, realizuje własne projekty, 

włącza się w ogólnopolskie akcje, a poprzez te działania wzbogaca życie szkoły, promuje ją                  

w środowisku i rozwija wśród uczniów samorządność, przedsiębiorczość i uczy współżycia.  

Opiekun S.U.  dziękuje  pani dyrektor , wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły 

za okazaną pomoc, przychylność i wsparcie w realizacji podjętych zadań. 

 

 

 

…………………. ………..                  

Opiekun samorządu        

…………………. ………..                  

Przewodnicząca samorządu 

…………………. ………..   

Zastępca przewodniczącej samorządu                

…………………. ………..                  

Sekretarze



 


