
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARACZEWIE  

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI  

 ZA I ŚRÓDROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Sylwia Dyderska, p. Marcelina Frankowska, p. 
Iwona Niewrzędowska.   
 

  Samorząd Uczniowski rozpoczął działalność we wrześniu 2017 roku. W tym też miesiącu 
odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Podczas zebrania ustalono 
harmonogram pracy SU na rok szkolny 2017/2018. W I semestrze Samorządy Uczniowskie 
klas I-VII i oddziałów gimnazjalnych realizowały swoje zadania w oparciu o plan pracy, a 
jego działalność widoczna była na wszystkich płaszczyznach życia Szkoły. Na stronie 
internetowej na bieżąco umieszczano informacje o wydarzeniach z życia Szkoły inicjowane 
przez SU. 

  Konkursy, apele, wycieczki zorganizowane i przeprowadzone przez SU w I semestrze:   

• we wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego w 
celu omówienia planu działań SU i form współpracy na bieżący rok szkolny. Dzięki 
pomocy wychowawców klas, udało się w połowie września zorganizować i 
przeprowadzić wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu uczniów i 
nauczycieli wybrano zarząd, tj. przewodniczącego szkoły, zastępcę przewodniczącego 
i sekretarza.  

Po wyborach odbyło się także pierwsze spotkanie opiekunów oraz przedstawicieli SU w 
celu opracowania harmonogramu działań przewidzianych na bieżący rok szkolny oraz 
przedstawienie go Dyrektorowi szkoły, 

• w październiku po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ 
UŚMIECHU.  W tym roku święto to przypadło na 6 dzień października.          W tym 
dniu każdy uczeń, który wzbogacił swój strój o samoprzylepne "smiley face” (wesoła, 
śmieszna buźka), nie był pytany bez zapowiedzi. Ogłoszono również konkurs na 
śmieszną kartkę z dowcipem. Przypomnijmy nazwiska laureatów konkursu: 

1. Samuel Dziergaczow 
2. Kinga Kubicka 
3. Amelia Piotrowska. 

W tym miesiącu również działania SU koncentrowały się wokół Dnia Edukacji 
Narodowej. W tym celu wspólnie z przedstawicielami SU zakupiono kwiaty dla 
wszystkich pracowników szkoły i złożono życzenia wszystkim pracownikom Szkoły.. 

• w listopadzie SU ogłosił konkurs na najzabawniej, najciekawiej ozdobioną dynię, 
Przypomnijmy laureatów: 



SP I – III: 

I miejsce – Wojciech Tyrakowski 

II miejsce – Hanna Oblizajek 

III miejsce – Nikodem Śląski 

SP IV - VII: 

I miejsce – Zuzanna Mołczyńska 

II miejsce – Aleksander Jakubowski 

III miejsce – Klaudia Matusiak 

  Dnia 10 listopada 2017 roku po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Jaraczewie 
zapachniało rogalami. Podczas Szkolnego Święta Rogala można było kupić                        
i skosztować rogale upieczone przez uczniów Naszej Szkoły, ich rodziców oraz 
dziadków.  
  16 listopada 2017 roku obchodziliśmy w Naszej Szkole Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji. „TOLERANCJA TO SZACUNEK DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI, 
ICH MYŚLI I OPINII ORAZ SPOSOBU ŻYCIA”. Zgodnie z intencjami UNESCO, 
był to czas refleksji nad naszymi postawami wobec innych. Tolerancja to jedna z 
podstawowych cech społeczeństw demokratycznych. Po łacinie oznacza zrozumienie 
dla odmienności czy poszanowanie cudzych poglądów. 

  21 listopada 2017 roku obchodziliśmy dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków            
i pozytywnych emocji, czyli „ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I 
POZDROWIEŃ” 

 W dniu 17 listopada 2017 roku  został ogłoszony przez SU konkurs na życzliwe 
pozdrowienia i życzenia „ŻYCZLIWOŚĆ JEST PRAGNIENIEM SZCZĘŚCIA 
DRUGICH” 
Uczniowie Naszej Szkoły zostali poproszeni o przygotowanie kartek z życzliwym 
pozdrowieniem, podziękowaniem. AUTORZY NAJCIEKAWSZYCH 
POZDROWIEŃ ZOSTALI NAGRODZENI: 

I miejsce – Hanna Oblizajek 

II miejsce – Karol Sobocki 

III miejsce – Martyna Mikołajczak 

Kartki zostały wyeksponowane na drzewku życzliwości i pozdrowień w Naszej 
Szkole. 
  21 listopada 2017 SU utworzył łańcuch tolerancji i życzliwości z karteczek, na 
których były umieszczone imiona wszystkich uczniów Naszej Szkoły. 



  W  listopadzie opiekunowie i przedstawiciele SU zorganizowali szkolną imprezę – 
dyskotekę andrzejkową.  

  Na przełomie listopada i grudnia Szkoła Podstawowa  w Jaraczewie wzięła udział          
w XVIII edycji „Góry Grosza”, ogólnopolską akcję  zorganizowało Towarzystwo 
„Nasz Dom”. Przekazane grosze to realna pomoc dla tysiąca dzieci, które z różnych 
przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin. 
Największą kwotę uzbierała klasa I Szkoły Podstawowej z wychowawczynią p. A. 
Olejniczak.    

  Dnia 10 grudnia 2017 roku o godzinie 14.30 uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Jaraczewie z oddziałami gimnazjalnymi wyjechali na mecz do Poznania. W czasie 
spotkania Lecha Poznań z Cracovią odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja akcji 
"Kibicuj z Klasą"!     

  Grudzień upłynął nam pod znakiem mikołajkowo – świątecznych przygotowań.  

  SU zorganizował dla uczniów Naszej Szkoły konkurs na wykonanie plakatu 
Świętego Mikołaja. Celem konkursu była integracja dzieci i młodzieży w zespołach 
klasowych podczas wspólnej zabawy, uczniowie kształtowali postawy 
współuczestnictwa oraz rozwijali wyobraźnię plastyczną. Każda klasa w dniu 5 
grudnia 2017 roku na drzwiach swojej sali lekcyjnej wyeksponowała pracę 
konkursową. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody dla klasy odbyło się podczas 
świątecznego apelu.  

  W dniu 6 grudnia 2017 roku Naszą Szkołę odwiedził Mikołaj, który wręczył 
wszystkim uczniom słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Jaraczewie. W tym dniu w Naszej Szkole wielu uczniów nosiło 
czerwone czapeczki. 

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaraczewie prowadzili w październiku                          
i listopadzie zbiórkę pod hasłem „Świąteczna paczka z Drużyną Szpiku”, podczas 
której udało się zebrać potrzebne rzeczy takie jak: ręczniki, koce, zabawki, gry, 
artykuły papiernicze, chemia domowa itp. Dziękujemy Uczniom, którzy przyczynili 
się do tej zbiórki.  

  Dnia 22 grudnia 2017 roku po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Jaraczewie 
zapachniało piernikami. Podczas Święta Piernika można było kupić i skosztować 
pierniki upieczone przez uczniów Naszej Szkoły, ich rodziców oraz dziadków. 
Korytarz szkolny był przesycony zapachami pierników, aromatem imbiru i cynamonu. 
Wszystko w fantastycznej atmosferze kiermaszu świątecznego.  

  Opiekunowie SU włączyli się także w organizację i przygotowania kiermaszów 
świątecznych oraz corocznej Wigilii szkolnej. 

•   11 stycznia 2018 roku w Naszej Szkole odbyło się nietypowe święto – Dzień Lizaka. 
SU wraz z opiekunami postanowił wręczyć gronu pedagogicznemu i uczniom słodkie 
lizaki.  



  W dniu 18 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty lizakowe, które 
prowadziły Panie z Manufaktury Słodyczy – Słodkie Czary Mary w Poznaniu. Zajęcia 
zapewniły niepowtarzalną możliwość przeniesienia się do krainy dziecięcych marzeń   
i wykonania słodkości uwielbianej przez  wszystkich.. 

• Dnia 7 lutego 2018 roku odbył się  kostiumowy balik karnawałowy dla klas I-III 
Szkoły Podstawowej. 

8 lutego 2018 roku w  Naszej Szkole nie zapomniano o tradycji tłustego czwartku. 
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego  na lekcjach częstowali uczniów pysznymi 
pączkami zakupionymi przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Jaraczewie. 
Szkoda, że tłusty czwartek jest tylko raz w roku...  

Walentynki to szczególny dzień dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy chcą 
sprawić miłą niespodziankę tym, których lubią, szanują lub kochają. W związku z 
dniem Świętego Walentego Samorząd Uczniowski uruchomił Szkolną Pocztę 
Walentynkową. Każdy miał okazję wrzucić miłe kartki do serduszkowej skrzynki 
znajdującej się na szkolnym korytarzu. Następnie walentynki zostały odpowiednio 
rozdzielone i  9 lutego dostarczone do wszystkich adresatów przez naszych 
walentynkowych listonoszy. Zaskoczenie, a nawet wzruszenie niektórych adresatów 
było duże, ale na pewno wszyscy poczuli się wyjątkowo i z uśmiechem czytali 
otrzymane walentynki.  

 9 lutego 2018 roku odbyła się dyskoteka karnawałowo – walentynkowa, warunkiem 
uczestniczenia w tej imprezie  była maska karnawałowa. 

Wnioski: 

 Zadania SU określone w planie pracy na I śródrocze roku szkolnego 2017/ 2018 
zostały wykonane. Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczył w akcjach szkolnych oraz 
pozaszkolnych. Działał na rzecz propagowania wiedzy wśród uczniów. Współorganizował 
życie kulturalne uczniów w szkole. Zachęcał uczniów do przejęcia inicjatywy i aktywnego 
działania na rzecz szkoły. Współpracował z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców oraz popierał 
akcje inicjowane przez inne organizacje działające w szkole. Wspierał działania 
wychowawcze szkoły poprzez działalność porządkową i informacyjną. 

Opracowała: 

mgr S. Dyderska 

 

 

 

 

 


