
Działalność Samorządu Uczniowskiego 

w I półroczu 2020/2021 

 

Rok szkolny rozpoczęto od wyborów  nowych opiekunów SU oraz Rzecznika Praw Ucznia. 

Wolą uczniów, którzy głosowali drogą elektroniczną, opiekunami SU zostały Beata Kwiecień, 

Lucyna Gil oraz Paulina Więcek,  a  funkcję  Rzecznika  Praw Ucznia  kolejny rok z rzędu objęła  

p. Agnieszka Paciej-Motyl.  Wychowawcy przeprowadzili wybory do Samorządów 

klasowych, a następnie  wraz z klasami, wytypowali uczniów do udziału w wyborach do 

Samorządu Uczniowskiego  szkoły. 

Z powodu sytuacji pandemicznej kampania wyborcza toczyła się w formie online na 

platformie TEAMS. Uczniowie kandydaci przygotowali prezentacje multimedialne, plakaty, 

filmy  z programami wyborczymi, które zostały zamieszczone w  specjalnym folderze na 

TEAMSach  i zaprezentowane uczniom przez wychowawców  na lekcjach wychowawczych. 

Następnie cała społeczność szkolna  dokonała wyboru SU na platformie TEAMS. W 

Samorządzie znalazły się Julia Juryniec z 8 e (przewodnicząca), Paweł Krzykawski  z 8a              

( zastępca), Paulina Kot z 8c ( skarbnik), Oriana Hoppe z 7 a ( sekretarz). 

We wrześniu zagospodarowano tablicę SU, na której znalazły się informacje na temat praw 

zawartych w Konwencji Praw Dziecka oraz sukcesywnie pojawiały się gazetki 

okolicznościowe. Klasa 8a  z wychowawcą p. Magdaleną Wiśniewską wykonały pomysłową 

gazetkę z okazji Dnia Chłopca. W każdej klasie odbyły się imprezy klasowe związane z 

obchodami tego dnia.  W październiku kl. 8 c z wychowawcą p. Wiesławą Maj  przygotowała 

gazetkę z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W ramach akcji Sprzątania Świata zaplanowano zbiórkę zużytych telefonów komórkowych 

(Ekophone). Telefony zebrała p. Kapuścik, jednak z powodu odwołania tej akcji przez 

organizatorów ( z uwagi na sytuację pandemiczną) nie zostały one przekazane dalej. 

W październiku  pani Agnieszka Mączka z klasą 6 f i    pani Agata  Gierlotka z wybranymi 

uczniami przygotowały akademię z okazji Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość została 

sfilmowana i przedstawiona całej społeczności szkolnej  na platformie TEAMS. 

W listopadzie klasa 8 b pod opieką pań Magdaleny Kapuścik i Romany Wicherskiej 

przygotowała akademię z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, która również została 

uwieczniona na nagraniu i zaprezentowana uczniom w formie zdalnej. 

W grudniu nauczyciele katecheci  z  wybranymi uczniami z kl. 7 f, przygotowali   Jasełka w 

formie teatru cieni,  które tak, jak powyższe uroczystości przedstawiono społeczności 

szkolnej w postaci nagrania na platformie TEAMS.  Przedstawiciele SU nagrali życzenia 

świąteczne dla całej społeczności szkolnej, które znalazły się w przedświątecznym odcinku 



telewizji szkolnej „Korczuś”.  Poszczególne klasy wraz z wychowawcami  zorganizowały 

Mikołajki  i wigilie klasowe  w formie zdalnej. 

W lutym SU zorganizował zdalną pocztę walentynkową. Uczniowie mogli przesyłac życzenia 

z okazji Walentynek za pośrednictwem członków SU.  Z inicjatywy Samorządu powstała także 

tablica walentynkowa na padlecie, na której wszyscy uczniowie mogli zamieszczać  cytaty, 

piosenki, czy życzenia walentynkowe. 

Z inicjatywy samorządu i klasy 8 e powstała szkolna e-gazetka „Od nastolatków dla 

nastolatków”, uczniowie klas starszych (pod opieką p. Agnieszki Mączki) zamierzają 

publikować tam swoje artykuły na temat globalizmu, ekologii, zdrowia psychicznego podczas 

pandemii, pasji , zainteresowań itp. 

Podsumowanie : Praca Samorządu była owocna, jednak z powodu  przejścia na nauczanie 

zdalne nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych aktywności, a niektóre z nich, jak 

podsumowanie wyników i wręczenie wyróżnionym uczniom dyplomów „Diamenty Korczaka”  

oraz wręczenie najlepszej klasie statuetki „Diamnenty Korczaka”, zostały przesunięte na II  

półrocze  

 

Opiekunowie:     

                                                    Beata Kwiecień 

                                            Lucyna Gil 

                                                                                                 Paulina Więcek                                               


