
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej w Błoniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym  2011/2012 składa 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 jest 

pani mgr Agnieszka Szczech. 

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrektorem szkoły i nauczycielami. 

Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia                 

i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W I semestrze 

roku szkolnego 2011/2012 udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć,                  

które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie 

działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia 

szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś              

dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu              

i taką działalność najlepiej widać patrząc na to co udało się zrealizować. Poniżej 

przedstawiony został plan pracy, cele, zadania oraz szczegółowe działania 

zrealizowane przez SU w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012. 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: 

 

1. wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Szkolnego za rok 

szkolny 2010/2011; 



2.  Statut Szkoły; 

3.  plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 

2011/2012; 

4.  Koncepcję pracy szkoły; 

5.  Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

 Cele: 

 

1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego 

kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi 

do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu 

ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia 

własnej za nie odpowiedzialności. 

2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie                   

i rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o dobre imię szkoły,               

o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 

 Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2011/2012: 

 

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego 

spełniania obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w Statucie 

szkoły. 

2. Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach Samorządu 

Uczniowskiego umożliwiające wyrażenie opinii oraz realizację pomysłów 

uczniowskich. 

3. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły                

i poszczególnych klas. 

4.  Dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych. 



5. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, 

organizowanie rozrywki. 

6. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym. 

7. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami                    

oraz między uczniami i nauczycielami. 

8. Zapobieganie wszelkim przejawom przemocy, agresji w szkole i poza 

szkołą. 

9. Współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami,                                                            

innymi nauczycielami oraz Radą Rodziców. 

 

Oto szczegółowe działania zrealizowane przez SU w pierwszym semestrze roku 

szkolnego 2011/2012:  
 

 

Termin 

 

Zadanie i forma jego 

realizacji 

 

Cele wychowawcze 

 

odpowiedzialni 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Organizacja pracy 
Samorządu 
Uczniowskiego                  
na nowy rok 
szkolny. 
- wybór samorządów 
klasowych 
- wybory do samorządu 
uczniowskiego szkoły 
podstawowej 
- opracowanie planu pracy 
na rok 
szkolny 2011/2012 
- przydział obowiązków 
- zapoznanie                       
z regulaminem SU 

 

 
- rozwijanie 
samorządności 
- kształtowanie 
postaw 
społecznych 
- mobilizowanie   
do pracy                      
na rzecz klasy                   
i szkoły 
- wyzwalanie 
inicjatyw i 
pomysłowości 
uczniów 
- przygotowanie 
do 
właściwego 
pełnienia ról 

społecznych 

 
Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego, 
wychowawcy, 

uczniowie 

 
2. Udział w akcji 
„Sprzątanie 

Świata”. 



 

3. Dyskoteka z okazji 
„Dnia Chłopaka”. 

 

4. Promujemy zdrowy 
tryb życia – „Trzymaj 
formę”. 

 

październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dzień Edukacji 

Narodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

- rozbudzanie 
szacunku, 
umiejętności 
wyrażania 
wdzięczności                   
za trud, 
podziękowania               
za pracę 
- inspirowanie 
twórczych 
działań uczniów, 
- uwrażliwienie                  
na estetykę, 
kulturę 

 

Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego, 
wychowawca kl.II 
Samorząd 
Uczniowski, 
samorządy 
klasowe, 

uczniowie 

 

 

 

 

7) „Wyścig dobroci” – 
przeprowadzenie akcji 
charytatywnej (zbiórka 
pieniędzy na Fundację 
„Pomóż i Ty”). 

 

 
- zachęcanie do 
niesienia 
pomocy innym 
- uwrażliwianie na 
ludzi 
potrzebujących 
pomocy, 
 
27,00zł zostało 
wpłacone                    
na konto fundacji 
 

 

Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
Samorząd 
Uczniowski, 

 

 

listopad 

 

8. Pamiętamy o tych, 
którzy odeszli. 

 

 

- ogarnięcie 
pamięcią 
tych, którzy 
bezinteresownie 
oddali życie                       
za Ojczyznę 

 
- kształtowanie 
postaw 
patriotycznych 
- umiejętność 

 

Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
Samorząd 
Uczniowski, 
samorządy 
klasowe, 
uczniowie, 
wychowawcy 
klasy IV, VI, 

 

9. „A jak ciebie kto zapyta …” – 

Narodowe Święto Niepodległości 

 



 organizowania 
czasu 
wolnego 
- wdrażanie                     
do kulturalnego 
zachowanie się 
podczas zabawy 
- troska o zdrowie 
własne i innych 
- integrowanie 
społeczności 

szkolnej 

nauczyciel religii 

 

10. „Na świętego 
Andrzeja 
z wróżby nadzieja” – 
dyskoteka 

andrzejkowa. 

 

 

 

 

grudzień 

 

11. Święta Bożego 
Narodzenia – 

szkolna Wigilia. 

 

- zachęcanie                      
do niesienia 
pomocy innym 
- uwrażliwianie                 
na ludzi 
potrzebujących 
pomocy, 
samotnych 
- kultywowanie 
tradycji, 
- uwrażliwianie                   
na piękno                            
i estetykę 
- integracja 
społeczności 
szkolnej 
- zachęcanie                       
do działania, 
rozwijanie 
ekspresji 

twórczej dzieci 

 

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

rodzice 

 

12. „Bajkowe Jasełka” 

 

13. „Paczka dla 

Dzieciaczka” – akcja, 

której celem jest 

zebranie artykułów 

spożywczych i słodyczy                   

dla uczniów naszej szkoły. 

 

 

styczeń 

 

14. Zabawa choinkowa. 

 

- integracja 
społeczności 
szkolnej 
- aktywizowanie 
uczniów - 

rozwijanie kultury 

 

Opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego 
Samorząd 
Uczniowski, 
samorządy 
klasowe, 
uczniowie, 



osobistej wychowawcy klas, 
rodzice 

 

W dniach 9 – 13 stycznia 2012r. została przeprowadzona wśród uczniów 

klas IV – VI ankieta oceniająca pracę samorządu uczniowskiego. Ankieta 

zawierała następujące pytania: 

1. Jak oceniasz pracę samorządu uczniowskiego w skali od 1 - 6?  

2. Które działania podobały Ci się najbardziej?  

3. Jakich zmian oczekujesz w następnym semestrze?  

4. Czy włożyłeś swój wkład pracy w działalność Samorządu?  

 

( np. materiały do gazetek, pomoc przy organizacji dyskoteki, udział w różnych 

akcjach, konkursach itp.) 

Praca samorządu została oceniona przez respondentów na 5. Działania, 

które najbardziej podobały się uczniom to gazetki samorządowe, uroczystości                

i akcje szkolne („Andrzejki”, „Prawa Dziecka”, „Paczka dla Dzieciaczka”, 

zbieranie karmy dla schroniska dla zwierząt, zbieranie nakrętek). W następnym 

semestrze uczniowie oczekują wznowienia akcji „Szczęśliwy numerek”, więcej 

dyskotek. 

 

 

…………………. ………..                  

Opiekun samorządu        

…………………. ………..                  

Przewodnicząca samorządu 

…………………. ………..   

Zastępca przewodniczącej samorządu                

…………………. ………..                  

Sekretarz samorządu                     


