Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy w roku szkolnym 2014 / 2015
Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest
wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań
na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym 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.
Opiekę nad SU w bieżącym roku szkolnym sprawowały p. Elżbieta Pilch oraz
p. Sabina Król.
Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zorganizowane zostały w naszej szkole
wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w ramach programu
organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej "Samorządy mają głos" pod
honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Znaleźliśmy się w gronie 869
szkół z całej Polski, które przeprowadziły w pełni demokratyczne wybory. Społeczność
szkolna mogła zapoznać się z kandydaturą uczniów z klas IV-VI SP oraz I-III G poprzez
plakaty widniejące na ścianach szkolnego korytarza. Wybory odbyły się 30 września, a prawo
do oddania głosu miał każdy uczeń i pracownik szkoły. Po zakończonym głosowaniu Komisja
Wyborcza i opiekunki Samorządu Uczniowskiego podliczyli głosy, a następnie ogłosili
wyniki tegorocznych wyborów. Fotel przewodniczącego szkoły objął, zwyciężając
bezkonkurencyjnie, Dobromir Witek z klasy 3aG, zastępcą Kasper Kosiba z 6aSP,
sekretarzem Aleksandra Przybyłowicz z 1bG, a skarbnikiem Katarzyna Galant z 2bG.
Począwszy

od

października

członkowie

Samorządu

Uczniowskiego

wraz

z przedstawicielami samorządów klasowych regularnie spotykali się na zebraniach, podczas
których poruszane były kwestie związane z działalnością organizacji, a wszelkie wnioski,
propozycje lub uwagi były omawiane i poddawane dyskusji.
W październiku opracowaliśmy plan pracy i regulamin Samorządu Uczniowskiego.
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23 października SU zorganizował otrzęsiny pierwszoklasistów. Żeby zasłużyć sobie
na to zaszczytne miano, uczniowie musieli wykazać się różnymi umiejętnościami, zmagając
się w najdziwniejszych konkurencjach. Obie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy,
uczniowie z wychowawcami zostali obdarowani słodkimi upominkami ufundowanymi przez
SU. Po zakończeniu „otrzęsin” wszyscy doskonale bawili się na szkolnej dyskotece.
Fundusze zebrane podczas dyskoteki przeznaczone zostały na bieżącą działalność SU.
Dnia 10 października 2014r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji
Narodowej. Z tej okazji cała społeczność szkolna zebrała się na uroczystym apelu
przygotowanym przez członków Małego Samorządu Uczniowskiego. Dzieci podziękowały
nauczycielom za ogromny trud, jaki wkładają w ich wykształcenie, za to wszystko, co jeszcze
jest dla nich tajemnicą i za to, co zdołali już odkryć i poznać. Życzyli swoim pedagogom
wielu sukcesów w pracy i powodzenia w życiu osobistym. Serdeczne życzenia w imieniu
Samorządu Uczniowskiego złożył również przewodniczący Dobromir Witek. Wszystkich
świętujących obdarowano słodkimi ciasteczkami upieczonymi specjalnie na tę okazję.
W trakcie pierwszego semestru rozpoczęto również przedsięwzięcie pt. „szczęśliwy
numerek”. Każdego ranka członkowie Samorządu Uczniowskiego losowali numer od 1 do 28,
po czym przywieszali go na gazetce szkolnej. Uczeń, którego numerek został wylosowany
mógł skorzystać z przywileju „nietykalności” danego dnia. Był on wówczas zwolniony
z niezapowiedzianych kartkówek lub odpowiedzi ustnych.
Listopad upłynął refleksyjnie, grupa przedstawicieli SU odwiedziła cmentarz
parafialny, złożyła wieniec i zapaliła znicze na grobie patrona szkoły prof. Aleksandra Kosiby
oraz na grobie nieznanego żołnierza.
Końcem listopada zorganizowana została zabawa andrzejkowa. Uczniowie wszystkich
klas mogli m.in. odwiedzić salę wróżb, w której dowiadywali się o swojej przyszłości; mogli
również pójść do słodkiego kącika- "Ciastolandia", gdzie czekały na nich pyszne ciasta
domowej roboty.
Jednym z zadań szkoły oraz SU jest wychowywanie młodych ludzi i uwrażliwianie ich
na potrzeby innych. W I semestrze włączyliśmy się do udziału w kolejnej edycji akcji
charytatywnej „Góra Grosza”, którą zakończono w grudniu. Gimnazjaliści wspólnie
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z przedszkolakami, maluchami z klas 0-III zebrali kwotę ponad 500zł., przewyższając tym
samym sumę zebraną w ubiegłym roku szkolnym. Pieniądze, zgodnie z procedurą przekazano
w styczniu kurierem na rzecz Fundacji „Nasz Dom”.
W dniu 6 grudnia członkowie Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w organizacji
„Mikołajek”. W tym szczególnym dniu dzieci miały okazję do spotkania ze Świętym
Mikołajem. Nasz wyjątkowy gość wraz z towarzyszącymi mu śnieżynkami odwiedzał każdą
klasę w celu wzbudzenia świątecznego nastroju. Zwieńczeniem tego wyjątkowego święta
było wręczenie przez Świętego Mikołaja świątecznych paczek dla wszystkich grzecznych
dzieci.
W grudniu nasza szkoła przystąpiła do konkursu dla dzieci i młodzieży "Błyskotliwi"pamiętajmy o odblaskach, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a jego
celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa, szczególnie młodych osób, w zakresie
właściwego zachowania się na drodze po zmroku. W ramach konkursu chłopcy z klasy IIB
nagrali ok. 40 sekundowy spot dotyczący noszenia odblasków.
W lutym członkowie SU zorganizowali "pocztę walentynkową", przygotowali
skrzynkę

na kartki walentynkowe, a

szkolni listonosze doręczali

korespondencję

walentynkową, nie brakło również akcentów walentynkowych na gazetce ściennej.
Nowy rok zaowocował burzą pomysłów na nadchodzący semestr.
Od stycznia wszystkie klasy, pod kierunkiem swoich samorządów klasowych, rywalizowały
w różnorodnych konkurencjach obowiązkowych i dodatkowych, zdobywając punkty.
Celem konkursu było zwiększenie aktywności samorządów klasowych oraz zaangażowanie
klas w akcje i imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski.
1. Przygotowanie gazetki ściennej.
Każda klasa przygotowała gazetkę ścienną na wylosowany wcześniej temat.
Komisji oceniającej najbardziej podobały się gazetki klas: IVa, Va i Vb.
Te klasy otrzymały najwięcej punktów w tym zadaniu.
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2. Konkurs z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.
Wszystkie klasy wzięły udział w konkursie samorządu zorganizowanym z okazji Dnia
Wiosny. Zadaniem klas było przebrać się zgodnie z wybranym tematem. Najciekawsze
przebranie wśród klas szkoły podstawowej przygotowali uczniowie klasy Vb, a w kategorii
gimnazjum zwyciężyła klasa Ib.
3. Czytelnictwo.
Od lutego co miesiąc przyznawane były punkty za czytelnictwo.
Najwięcej książek (w przeliczeniu na 1 ucznia) wypożyczyły klasy:
w lutym: w szkole podstawowej IVa, w gimnazjum Ib
w marcu: w szkole podstawowej Vb, w gimnazjum Ib
w kwietniu: w szkole podstawowej IVa, w gimnazjum Ib
w maju: w szkole podstawowej VIa, w gimnazjum Ib
4. Zbiórka słodyczy dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej.
Najwięcej słodyczy zebrały klasy: IVa i Va.
5. Wykonanie stroików i kartek wielkanocnych na kiermasz świąteczny, z którego dochód
przeznaczony został na dofinansowanie nagród w konkursie.
Najwytrwalsi w produkcji kartek i stroików wielkanocnych okazali się uczniowie klas: IVa,
Ib i IIb.

6. Koleżeńska pomoc w nauce.
Pomoc w nauce najsłabszym kolegom i koleżankom zorganizowali w swoich klasach
uczniowie Va, Vb, VIb, Ia, Ib, IIa, IIb oraz IIIb
7. Plebiscyt na najsympatyczniejszego ucznia/uczennicę.
Wśród uczniów i nauczycieli zostało przeprowadzone głosowanie na najsympatyczniejszego
ucznia/uczennicę.
Spośród 24 sympatycznych kandydatów największą liczbę głosów zdobyła Daria Gogola
z klasy Ib.
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8. Wybór najbardziej sympatycznej, najbardziej aktywnej i najbardziej zdyscyplinowanej
klasy.
Niewątpliwa przyjemność dokonania wyboru w tej konkurencji przypadła nauczycielom
naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania.
Tytuł najbardziej sympatycznej klasy w roku szkolnym 2014/15 zdobyła klasa Ib.
Tytuł najbardziej aktywnej klasy nauczyciele przyznali również klasie Ib.
Tytuł najbardziej zdyscyplinowanej klasy otrzymała klasa IIa.
9. Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły.
Przez kilka tygodni przedstawiciele każdej klasy zgłębiali biografię i największe zasługi prof.
Aleksandra Kosiby, patrona naszej szkoły.
Rozstrzygnięcie tej konkurencji odbyło się na hali sportowej i zostało przygotowane przez
panią Mariolę Mrozek na zasadzie konkursu „Jeden z dziesięciu”. Drużyny wszystkich klas
wykazały się rewelacyjną znajomością tematyki polarnej i trudno było wyłonić zwycięzców.
Po zaciętej walce najlepsi okazali się:
w szkole podstawowej
I miejsce – klasa Vb
II miejsce – klasaVa
III miejsce – VIb
w gimnazjum
I miejsce – IIIa
II miejsce - Ia
III miejsce – Ib
10. Punktowane były także zebrania samorządów klasowych zwoływane przez samorząd
szkoły.
Zwycięzcą całego konkursu, uzyskując przewagę kilkunastu punktów, została klasa Ib
gimnazjum, zdobywając nagrodę główną w wysokości 150zł na organizacje klasowego
ogniska.
II miejsce wywalczyła klasa IVa, a trzecie IIa.
Wszystkie nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Samorząd Uczniowski.
Nagrody główne to 150, 100 i 50 zł z przeznaczeniem na organizację klasowego ogniska.
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Samorząd Uczniowski dysponuje własnymi funduszami pochodzącymi z dyskotek
szkolnych, środków zebranych podczas styczniowego spotkania kolędowego oraz innych
akcji prowadzonych przez uczniów. Pieniądze te przeznaczamy przede wszystkim na nagrody
w konkursach organizowanych przez SU (m.in. 300 zł.- konkurs międzyklasowy "Samorząd
z klasą"), pomoc materialną biedniejszym kolegom (np. współfinansowanie wycieczek
szkolnych), 150zł.- przeznaczone na PAH.
W pracach samorządu brały chętnie udział nie tylko dzieci z poszczególnych sekcji,
ale również inni uczniowie. Serdecznie wszystkim dziękujemy! Samorząd swoimi
działaniami dążył do tego, aby w szkole było kolorowo, ciekawie i przyjemnie. Uczniowie
należący do Samorządu Uczniowskiego wykazali się zaangażowaniem oraz zapałem do
pracy, który z pewnością zapewni dalsze „ubarwianie” dni spędzonych w murach szkoły.

Wnioski:


Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły
i klasy.



Rozbudzenie w uczniach ich kreatywności i zainspirowanie do wychodzenia z własnymi
inicjatywami, propozycjami i pomysłami.



Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności uczniów, aby poprawić
efektywność pracy na rzecz szkoły.

Serdecznie chcemy podziękować Dyrekcji Szkoły za życzliwość i przychylność, oraz
wszystkim nauczycielom współpracującym z Samorządem za pomoc i zrozumienie.

Opracowanie
Sabina Król, Elżbieta Pilch
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