
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w I semestrze roku 2022/2023 

Na przełomie października i listopada 2022 r. odbyły się w naszej szkole wybory 

na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie 

zapoznawali się z prezentacjami kandydatów, a następnie na lekcjach informatyki brali udział 

w anonimowych wyborach. Wyniki zostały ogłoszone przez szkolny radiowęzeł. 

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica klasy 8a Alicja Kopycka, jej 

zastępcami zostali uczeń klasy 8d Ignacy Jakubowski oraz uczeń klasy 6d Jakub Pietruszyński. 

Na spotkaniach samorządu omawialiśmy różnego rodzaju zbiórki i kiermasze 

organizowane na terenie naszej szkoły, a także ogólne sprawy szkolne. Pani Berenika Antczak, 

jeden z opiekunów samorządu, organizowała wyjazdy do domu pomocy społecznej 

„Budowlani” w Warszawie. Podczas tych wyjazdów chętni uczniowie prowadzą warsztaty 

plastyczne z osobami starszymi, rozmawiają z nimi. Niejednokrotnie są to wzruszające 

rozmowy. 

W czasie mundialu Samorząd Uczniowski zorganizował „szkolną strefę kibica”, w której 

każdy chętny uczeń mógł na przerwie obejrzeć transmitowany na żywo mecz. Strefa ta cieszyła 

się dużym zainteresowaniem, a uczniowie bardzo chwalili ten pomysł. 

W trakcie andrzejek zorganizowane zostały wróżby, w których brali udział wszyscy 

chętni, włącznie z nauczycielami. Zainteresowanym osobom wróżono min. imię ich przyszłej 

połówki. 

Podczas Dnia Życzliwości uczniowie otrzymywali papierowe buźki do naklejenia 

na koszulki. Ta akcja również cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczniowie chodzili 

szczęśliwi. 

Ponadto udało nam się odnowić akcję Szczęśliwy numerek. Osoba, której numer 

w dzienniku jest w danym dniu wylosowany, nie musi pisać niezapowiedzianych kartkówek, 

nie jest brana do odpowiedzi z poprzednich lekcji, nie ponosi konsekwencji braku pracy 

domowej.   

Przygotowaliśmy również coroczny bieg „Fair Play”, w którym połączyliśmy przyjemne 

z pożytecznym i zaangażowaliśmy dużą ilość uczniów. W biegu tym nie ma wygranych ani 

przegranych. Nacisk położy jest na przestrzeganie zasad fair play. 

Zorganizowaliśmy także skrzynkę, do której można było wrzucać pomysły na to, 

co można zmienić w naszej szkole. Następnie pomysły te były omawiane przez Radę 

Samorządu Uczniowskiego. Bardzo chcielibyśmy wprowadzić w życie naszej szkoły sugestie 

wszystkich biorących udział w tej akcji, lecz nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Aktualnie 

staramy się o częściowe przywrócenie możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych 

w szkole. Jesteśmy także w trakcie realizacji kącika Samorządu Uczniowskiego. Będzie 

to miejsce przeznaczone na spotkania Samorządu oraz spędzanie (wybranych) przerw 

przez uczniów. 
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