
 

 

Sprawozdanie z planu pracy Samorządu Szkolnego  

Rok szkolny:2020/2021 

 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAWOZDANIE 

Zadanie/Wniosek Cel Wskaźniki Termin Osoba 

odpowiedzialna 

Realizacja Wskaźniki Dokumentacja 

Organizacja pracy 

Samorządu 

Uczniowskiego w 

roku szkolnym 

2020/2021 

 

1. Omówienie zasad 

współpracy 

 

Plan pracy, 

wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych 

za zadania. 

do 28.08.2020 r. 

 

Opiekunowie 

SU 

28.08.2020 

posiedzenie 

komisji  

1 spotkanie  Księga Protokołów 

Komisji  

2. Spotkanie 

opiekunów 

Samorządu 

Uczniowskiego z 

Dyrekcją  Szkoły 

 28.08 2020 r. 

 

Opiekunowie 

SU 

3. Wybory 

samorządów 

klasowych 

(organizacja pracy w 

ramach godzin 

wychowawczych 

klas) 

 

 do 15 września 

2020 r. 

Wychowawcy, 

opiekunowie SU 

 

Do 15.09.2020  Wybrane 

składy 

Samorządów 

Klasowych  

Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych klas  



 

 

4. Spotkanie 

przedstawicieli 

samorządów 

klasowych. Wybór 

komisji wyborczej. 

 

 24 września  

2020 r. 

 

Opiekunowie 

SU 

15.10.2020  

Wybór członków 

Komisji Wyborczej  

3 osobowa 

Komisja 

Wyborcza w 

skaldzie: 

Piotr Samul, 

Dominik 

Paszcza, 

Bartosz Sałek  

Protokół wyborów SU 

5. Przyjmowanie 

zgłoszeń 

kandydatów na 

Przewodniczącego 

Samorządu 

Szkolnego 

 

Ilość chętnych do 23 

października 

2020 r 

 

Opiekunowie 

SU 

Do 02.10.2020 

przyjmowanie 

zgłoszeń 

kandydatów wraz z  

opracowanymi 

propozycjami  na 

pracę w SU  

03.10.2020 

Opracowana i 

zaprezentowa

na lista 9 

osób 

kandydatów 

do SU 

Plakaty wyborcze 

kandydatów 

zamieszczone na 

szkolnym Facebooku 

propozycje kandydatów 

6. Ustalenie 

terminów spotkań z 

Dyrekcją szkoły 

 

 

Ilość spotkań w 

roku 

Ostatnia środa 

miesiąca – duża 

przerwa 

 

Opiekunowie 

SU 

30.09.2020  

Spotkanie Pani 

Dyrektor z 

przedstawicielami 

trójek klasowych  

1 spotkanie Księga Protokołów; 

Lista obecności   

7. Zorganizowanie 

wyborów  

Przewodniczącego 

Samorządu 

Szkolnego. 

 

 do 30.10.2020 r. 

 

Opiekunowie 

SU 

16.10.2020 Czteroosobo

wy skład 

Samorządu 

Szkolnego  

Protokół Szkolnej 

Komisji Wyborczej  



 

 

8. Zorganizowanie 

wyborów   

Rzecznika Praw 

Ucznia 

 

 do 09.10.2020r 

 

Opiekunowie 

SU 

16.10.2020 Wybór osoby 

pełniącej 

funkcję 

Rzecznika 

Praw Ucznia 

Protokół Szkolnej 

Komisji Wyborczej 

9. Powołanie sekcji  

odpowiedzialnych  

za przepływ  

informacji, 

utworzenie grupy na 

Facebooku dla trójek 

klasowych 

 

  

09 października 

2020 r. 

Opiekunowie 

SU 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

Uczestnictwo w 

pracy szkoły. 

Kształtowanie 

odpowiedzialnośc

i za podejmowane 

zadania: dbałość 

o mienie szkolne i 

bezpieczeństwo w 

szkole 

Współpraca 

Samorządu 

Uczniowskiego z 

Dyrekcją, 

pedagogiem, 

psychologiem, 

wychowawcami  

oraz pracownikami 

obsługi technicznej 

 

 Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie 

Samorządu, 

wychowawcy, 

wszyscy 

uczniowie, 

Dyrekcja szkoły 

 

Zadanie było realizowane w ramach nauczania zdalnego i 

hybrydowego   



 

 

Dbałość o ład i 

estetykę sal 

lekcyjnych, 

korytarzy i toalet na 

terenie szkoły 

 

 Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

uczniowie 

Brak możliwości realizacji – nauczanie zdalne 

Przestrzeganie zasad 

kulturalnego 

zachowania w salach 

lekcyjnych, na 

terenie szkoły i poza 

nią 

 

 Cały rok 

szkolny 

Wszyscy 

uczniowie 

Brak możliwości realizacji – nauczanie zdalne  

Pomoc w 

przygotowaniu 

materiałów 

promocyjnych dla 

kandydatów 

 

Ilość osób, które 

zgłosiły się po 

pomoc 

Przed wyborami 

do Samorządu 

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

powołani 

nauczyciele 

Ustalenie 

warunków udziału 

członków SU w 

działania 

promocyjne, 

zapoznanie z 

materiałami 

promocyjnymi, 

podział na dwa 

dwuosobowe 

zespoły, ustalenie 

harmonogramu 

wystąpień, 

opracowanie 

scenariusza 

Ilość spotkań 

promocyjnyc

h, które 

odbyły się w 

Szkołach 

podstawowyc

h  

Materiały promocyjne 

Szkoły  

 

Wpis w księdze 

Protokołów Komisji  

Pomoc w organizacji 

Dnia Otwartego  

Szkoły 

 

Ilość inicjatyw Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

powołani 

nauczyciele 



 

 

wystąpień – 

prezentacji dla 

każdego zespołu.  

Rozwój 

działalności  

charytatywnej w 

ramach 

współpracy z 

Kołem 

Wolontariatu 

 

Udział w 

świątecznej zbiórce 

żywności 

 

Udział w 

Wielkanocnej 

zbiórce żywności 

Ilość chętnych 

osób 

 

 

 

 

Listopad/grudzie

ń 2020 r. 

 

Marzec/kwiecie

ń 2021 r. 

Samorząd 

Uczniowski, 

opiekunowie 

SU, Sylwia 

Zawada  

Nie odbyła się  

Ze względu na pandemię 

 

Brak możliwości realizacji zadania  

Organizowanie 

inicjatyw, imprez 

dla uczniów i 

środowisk 

lokalnych 

„Szkoła to nie tylko 

mury – to my!” – 

piątki z koszulkami 

„Mechanika”. 

Wdrażanie uczniów 

do zakładania w 

każdy piątek 

naszych szkolnych 

koszulek tak aby 

stało się to tradycją. 

PROMOCJA 

SZKOŁY W 

ŚRODOWISKU 

LOKALNYM. 

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

Cały rok 

szkolny 

Samorząd 

Uczniowski, 

opiekunowie SU 

Akcja ze względu na brak możliwości uczestnictwa klas 

pierwszych będzie realizowana w II semestrze  

 

Brak możliwości realizacji ze względu na przedłużenie 

nauczania zdalnego  



 

 

 Zorganizowanie 

Dnia Pierwszej 

Pomocy  

 

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

12 września  

2020  r.  

Światowy Dzień 

Pierwszej 

Pomocy  

Sylwia Molik 

Anna Kowal  

12.09.2020 

 

1 post na 

Facebook, 

prezentacja 

multimedialn

a rozesłana 

wychowawco

m klas na 

godziny 

wychowawcz

e 

Post na szkolnym 

Facebooku z 

udostępnionym Quizem 

ze znajomości zasad 

pierwszej pomocy , 

Księga Protokołów  

Organizowanie 

inicjatyw, imprez 

dla uczniów i 

środowisk 

lokalnych 

Dzień Chłopaka 

2020 r. – Każda 

klasa typuje jednego 

chłopaka z klasy – 

wybór super 

mechanika 2020 r. 

 30 wrzesień  

2020 r 

 

Opiekunowie 

Samorządu, 

Wszyscy 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Anna Derwisz-

Spytkowska  

27-30.09.2020 22 postów na 

Facebooku z 

sylwetkami 

Kandydatów 

w Plebiscycie 

„Chłopak 

Mechana 

2020” 

Wydarzenie na 

Szkolnym Facebooku, 

Księga Protokołów, 

wręczenie Certyfikatu 

Niepytania dla 

zwycięzcy Plebiscytu, 

Zdjęcia Zwycięzców 

zamieszczone na 

szkolnym Facebooku 

Zorganizowanie 

rajdu rowerowego  

Promowanie 

zdrowego stylu życia  

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

24 października 

2020 r. 

Międzynarodow

e Święto 

Roweru 

Adam Borecki 

 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane z 

powodu epidemii  

  



 

 

Zorganizowanie 

Dnia Wynalazcy  

Rywalizacja między-

klasowa na 

najciekawszy 

wynalazek oraz 

promocja kierunków 

i zaplecza 

dydaktycznego 

Szkoły 

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

9 listopada  

2020 r.  

Europejski 

Dzień  

Wynalazcy 

Anna Derwisz-

Spytkowska 

 

Kazimierz 

Baran  

Zadanie nie zostało 

zrealizowane z 

powodu epidemii  

  

Mikołajki: 

Uczniowie 2 

tygodnie wcześniej 

losują zadania do 

wykonania, a 

następnie w 

Mikołajki 

przedstawiają na Sali 

gimnastycznej. 

Turniej 

koedukacyjny w 

zbijaka – przebrania, 

kolędowanie – 

zaangażowanie 

nauczycieli 

wychowania 

Ilość klas 

uczestniczących 

4 grudzień 

2020r 

 

Opiekunowie 

Samorządu, 

Wszyscy 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Zmiana formuły 

obchodów – 

ogłoszenie 

Konkursu 

Mikołajkowego  

Wyniki 

konkursu –  

Nagroda dla 

Kamila 

Frydrycha 2e 

(14.12.2020) 

Post na Facebooku,  

Opracowany regulamin 

konkursu  

 

Wpis w Księdze 

Protokołów Komisji  



 

 

fizycznego w 

organizację turnieju. 

 Zorganizowanie 

między-klasowych 

rozgrywek 

połączonych z 

możliwością 

uzyskania nagród dla 

najlepszych drużyn 

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

 

10 grudnia 2020 

r.  

Światowy Dzień 

Futbolu 

Krzysztof Jurga Zadanie nie zostało 

zrealizowane z 

powodu epidemii 

  

Realizacja zadań dodatkowych niewynikających z PLANU PRACY KOMISJI 
 

 Cykliczny Event  

„Dni Kolorów”, 

umożliwiający 

uczestnikom dzień 

niepytania 

 

 

 

Ilość uczniów, 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

 

Od 26.10.2020 – 

cyklicznie  

Samorząd  

Uczniowski, 

Opiekun SU  

 

26.10.2020 – kolor 

niebieski,  

03.11.2020 – kolor 

czerwony, 

19.11.2020 – kolor 

żółty, 27.11 kolor 

zielony, 30.11 – 

kolor biały, 

08.12.2020 – kolor 

czarny  

18.12.2020 – 

Świąteczne czapki 

Mikołaja 

-19.01.2021 kolor 

szary, 

04.02.2021 – kolor 

zielony 

Ilość 

uczniów, 

którzy wzięli 

udział w 

inicjatywie 

Księga Protokołów, 

informacje na 

Facebooku szkolnym 

ukazujące się na 

bieżąco przed każdym 

dniem   



 

 

12.02.2021 – kolor 

czerwony z okazji 

Walentynek, 

26.02.2021 – kolor 

niebieski, 

17.03.2021 – kolor 

zielony (Dzień Św. 

Patryka), 

22.03.2021 kolor 

niebieski (Dzień 

Wody),  

16.04.2021 –kolor 

czarny,  

30.04.2021 – kolor 

pomarańczowy,  

12.05.2021 – kolor 

żółty, 

28.05.2021 – kolor 

szary 

 Zorganizowanie 

Konkursu na 

najlepszy cosplay 

bohatera z filmu, 

serialu lub bajki  

 

 

Ilość uczniów, 

którzy wzięli 

udział w 

inicjatywie. 

 Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekun SU 

 03.11-13.11.2020  Wyniki 

konkursu – 

nagrodzeni 

uczniowie 

reprezentanci 

klas  

Ogłoszenie o konkursie 

na szkolnym 

Facebooku, posty z 

najlepszymi 

cosplayami, post o 

rozstrzygnięciu 

konkursu z informacją 

na temat przebiegu 

głosowania   

 



 

 

 Zorganizowanie  

Konkursu 

wewnątrzszkolnego 

„Maskotka 

Mechanika”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcenie do 

udziału w Konkursie 

– MASKOTKA  

Ilość uczniów, 

którzy wzięli 

udział w 

inicjatywie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dziewięciu  

uczestników z 

trzech klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2020 do 

27.11.2020r  

 

Anna Kowal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Barański  

17.11.2020 

Ogłoszenie 

Konkursu i jego 

regulaminu  

 

 

Zapisy do 

27.11.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak efektów z 

powodu braku  

1 regulamin 

konkursu 

 

1 ogłoszenie 

na szkolnym 

Facebooku  

 

9 zgłoszeń do 

konkursu:  

D. Mordaka 

3dTL, M.Gut 

1FpTE, P. 

Czarnota 

2aTM, M. 

Sosnowska 

1bsmps, J. 

Seweryn 

1bsmps, J. 

Piekarek 

1bsmps , K. 

Burakowski 

1bsmps,  

K. Frydrych i 

M. Ciesielski 

2e, O. 

Kasprzyk i J. 

Ćwik 

1EpTME 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie 

na szkolnym Facebooku 

 

Publikacja regulaminu  

 

Posty na szkolnym fb: 

Post (12.02.2021 r.) –

prezentacja prac 

konkursowych 

(fotorelacja) 

Post (19.02.2021 r.)- 

rozstrzygnięcie 

konkursu,  

Post (23.02.2021 r.)- 

ogłoszenie zwycięzcy 

konkursu 

 

Księga Protokołów 

Komisji  

 

 



 

 

MECHANIKA  - 

uczniów w klasach   

I-III Branżowych  

 

  

 

potwierdzonych  

zgłoszeń.  

 

 Zorganizowanie 

Dnia Być 

„Pozytywnie 

Zielonym”, czyli jak 

dbać o środowisko 

na co dzień.  

Nawiązanie 

współpracy z 

Przedsiębiorstwem 

Wodnym i 

Kanalizacyjnym w 

Olkuszu – 

możliwość 

włączenia się w 

Akcje edukacyjne 

organizowane przez 

PWIK na przykład 

Konkurs „Chrońmy 

źródła wody”, 

Ścieżka edukacyjno-

ekologiczna na 

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

Styczeń 2021 r. 

(21.01.2021) 

Dzień Bez 

Opakowań 

Foliowych) 

Anna Wadas  Brak możliwości zrealizowania zadania   

 

 

 

http://pwik.olkusz.pl/Edukacja/Sciezka_edukacyjno-eklogiczna_na_oczyszczalni_sciekow_w_Olkuszu
http://pwik.olkusz.pl/Edukacja/Sciezka_edukacyjno-eklogiczna_na_oczyszczalni_sciekow_w_Olkuszu


 

 

oczyszczalni 

ścieków 

Organizowanie 

inicjatyw, imprez 

dla uczniów i 

środowisk 

lokalnych 

Dyskoteka 

karnawałowa 

połączona z 

dyskoteką 

walentynkową. 

Ilość uczestników 12 luty 2021r 

 

Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorządu 

Brak możliwości realizacji zadania   

Zorganizowanie 

szkolnej poczty 

Walentynkowej. 

 12 luty 2021r. Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorząd 

Organizacja poczty 

walentynkowej dla 

uczniów w szkole, 

którzy uczęszczali 

na zajęcia 

praktyczne w 

tygodniu 

Walentynkowym  

1 post -wpis 

 

 

 

 

1 post-wpis  

+ zdjęcia  

03.02.2021 – post na 

szkolnym fb – 

zapowiedź poczty 

walentynkowej   

18.02.2021 – post na 

szkolnym fb – 

podsumowanie 

tygodnia 

Walentynkowego w 

szkole, fotorelacja z 

rozdawania Walentynek 

uczniom w szkole  

Dzień Kibica 

Zorganizowanie 

wyjazdu dla osób 

chętnych na mecz na 

przykład piłki nożnej  

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

 luty 2021 r.  Grzegorz 

Żmudka  

Brak możliwości realizacji zadania  

http://pwik.olkusz.pl/Edukacja/Sciezka_edukacyjno-eklogiczna_na_oczyszczalni_sciekow_w_Olkuszu
http://pwik.olkusz.pl/Edukacja/Sciezka_edukacyjno-eklogiczna_na_oczyszczalni_sciekow_w_Olkuszu


 

 

Dzień Kobiet 2021 -  

angażowanie 

uczniów klas np. 3 

bądź wszystkich ( do 

ustalenia) Uczniowie 

przygotują do  

pięknych piosenek o 

kobietach scenki, 

pantomimy bądź 

układy taneczne – 

nagrają, bądź 

zaprezentują w tym 

dniu na Sali 

gimnastycznej.  

(Mogą również 

zaśpiewać piosenki) 

chodzi o 

zaangażowanie 

większej liczby 

uczniów. 

Ilość 

zaangażowanych 

osób. 

5 marzec 2021r. Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorządu 

 

 

 

Zmiana formuły 

Dnia Kobiet: 

- Konkurs z okazji 

„Dnia Kobiet” 

(25-26.02.2021 – 

głosowanie w 

klasach i wskazanie 

nominacji dla 

dwóch uczennic i 

pań nauczycielek w 

10 kategoriach 

kobieta: lider, 

muza, przyjaciel, 

anioł, ideał, 

śmieszek, 

renesansu, mistrz 

fachu, miss, 

sukcesu.  

- opracowanie 

wyników I etapu 

konkursu z 

wykorzystaniem 

formularza google 

ankiety do 

głosowania na 

wyłonione 

wcześniej 

kandydatury w 

1 

opracowanie 

kategorii z 

nominacjami 

i opisem dla 

10 

kandydatek,  

 

 

1 

opracowanie 

wyników I 

etapu 

konkursu  

 

 

1 formularz –

ankieta do 

głosowania   

 

 

1 post –wpis 

na szkolnym 

fb + 

fotorelacja z 

sesji 

zdjęciowej 

Informacje mailowe dla 

nauczycieli i 

wychowawców klas z 

regulaminem Konkursu  

 

Formularz – ankieta  

 

Posty – wpisy na 

szkolnego fb + 

fotorelacja  

 

Księga Protokołów 

Komisji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

poszczególnych 

kategoriach – 

głosowanie będzie 

trwało do 

04.03.2021(II etap) 

- wręczenie nagród 

08.03.2021 r 

wyłonionym w 

wyniku konkursu 

zwyciężczyniom 

we wszystkich 

kategoriach – 

profesjonalna sesja 

fotograficzna w 

szkolnej pracowni 

fotograficznej    

 

Zamieszczenie 

materiału 

filmowego - życzeń 

dla Pań na 

szkolnym fb 

wraz z 

opisem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 post – 

filmik z 

życzeniami 

na szkolnym 

fb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmik z życzeniami na 

szkolnym fb 

Zorganizowanie 

popołudniowego/wie

czornego wyjazdu na 

spektakl teatralny 

(repertuar do 

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

marzec 2021 r. 

(27.03.2021 

Międzynarodow

y Dzień Teatru) 

Anna Habrzyk  Brak możliwości realizowania zadania  



 

 

ustalenia) dla osób 

chętnych  

 

Zorganizowanie 

Turnieju Gier 

Planszowych dla 

osób chętnych, 

Integracja młodzieży 

w różnym wieku  

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

marzec 2021 r.  

04.03.2021 r. 

Międzynarodow

y Dzień Mistrza 

Gry 

Jacek Barański  Opracowanie i 

umieszczenie na 

szkolnym fb 

regulaminu 

Turnieju Gier 

Planszowych  

Turniej 

przygotowany, 

zorganizowany       

niezrealizowany z 

powodu braku 

potwierdzonych 

zgłoszeń 

uczestników.  

Proponuję 

przeniesienie na 

wrzesień 2021 jako 

element  integracji 

młodzieży klas 

pierwszych do 

wykonania w trybie 

stacjonarnym. 

 

 

1 regulamin  

 

 

1 post – wpis 

na szkolnym 

fb 

Opracowany regulamin 

konkursu (post na 

szkolnym fb 

(03.03.2021) 

 

Post na szkolnym fb 

(03.03.2021)  



 

 

Dzień czekolady. 

Sąd nad czekoladą, 

degustacja czekolady 

(fontanna 

czekoladowa) 

Ilość chętnych 17 kwiecień 

2021r 

 

Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorządu 

Zmiana formuły 

Światowego Dnia 

Czekolady – 

propozycja 

umieszczenia na 

szkolnym fb zdjęć 

nadesłanych przez 

uczniów, na 

których uwiecznili 

swoje kulinarne 

czekoladowe 

pomysły 

1 post na 

szkolnym fb -  

 

 

 

 

 

 

1 post na 

szkolnym fb 

+ fotorelacja  

Post na szkolnym fb 

(08.04.2021) – 

ogłoszenie o 

możliwości nadsyłania 

swoich 

„czekoladowych” zdjęć  

 

Post na szklonym fb 

(12.04.2021) + 

fotorelacja nadesłanych 

zdjęć przez uczniów  

 

Wpis w Księdze 

Protokołów  

Zorganizowanie 

pieszego rajdu 

nocnego do Czernej. 

 

Ilość osób 

chętnych 

21 maj 2021r. Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorządu 

Brak możliwości realizacji zadania  

Dzień Mechanika 

Samochodowego, 

konkurs wiedzy 

motoryzacyjnej, 

konkursy 

sprawnościowe, 

poczęstunek. 

Ilość osób 

chętnych 

4 czerwiec 

2021r. 

Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorządu 

   



 

 

Aktywny udział w 

przygotowaniach do 

uroczystości z okazji 

120-lecia Szkoły 

(obchody 

przeniesione z 

powodu 

koronawirusa). 

Ilość 

przeprowadzonyc

h działań. 

Cały rok Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorządu 

Brak możliwości realizacji zadania  

Integracja 

społeczności 

uczniowskiej, 

kształtowanie 

postawy 

społecznej, 

koleżeńskiej, 

opiekuńczej; 

wyzwalania  

inicjatyw i 

pomysłowości 

uczniów 

1. Zbieranie opinii 

uczniów 

dotyczących ich 

problemów i pracy 

szkoły 

2. Zgłaszanie osób 

potrzebujących 

pomocy 

 

Ilość opinii 

uczniów. 

Cały rok 

szkolny 

 

Opiekunowie 

SU, Samorząd 

Uczniowski 

Zmiana formuły:  

Organizowanie 

konkursów przez 

SU adresowanych 

do uczniów z 

różnych dziedzin: 

- Konkurs 

Mikołajkowy,  

- cykliczne Dni 

Kolorów, 

- Konkurs na 

Cosplay,  

- Konkurs na 

„Maskotkę 

Mechanika” 

- Konkurs na imię 

dla Maskotki 

Mechanika 

7 konkursów  

 

 

17 dni 

kolorów  

Opracowane 

Regulaminy 

Konkursów, 

 

Posty-wpisy na 

szkolnym fb 

Posty fotorelacje na 

szkolnym fb  

 

Księga Protokołów 

Komisji  



 

 

- Konkurs z okazji 

Dnia Kobiet,  

- Konkurs 

Plastyczny  

Zestawienie 

wyników pracy 

Samorządu 

Uczniowskiego 

1. Sporządzenie 

sprawozdania z 

realizacji planu 

pracy Samorządu 

Uczniowskiego po I 

semestrze 

2. Sporządzenie 

sprawozdania z 

realizacji planu 

pracy Samorządu 

Uczniowskiego p o 

II semestrze 

Sprawozdanie Na koniec 

każdego okresu 

Przewodniczący 

SU. 

  Wydruk sprawozdania 

złożony w podanym 

terminie wraz Planem 

pracy Komisji w II 

semestrze roku 

szkolnego 2020/2021 

 

 

 

Wydruk sprawozdania 

Złożony w podanym 

terminie wraz Planem 

pracy na rok szkolny 

2021/2022 

Zadania Komisji realizowane w związku z trybem pracy szkoły – nauczanie zdalne lub hybrydowe 

 

Zadanie/Wniosek Cel Wskaźniki Termin Osoba 

odpowiedzialna 

Realizacja Wskaźniki Dokumentacja 

Noc filmowa z 

okazji Walentynek 

na portalu: w2g.tv 

integracja 

społeczności 

szkolnej, alternatywa 

dla poczty 

walentynkowej – 

Ilość uczestników 12.02.2021 Sylwia Molik  

 

 

Zmiana formuły organizacji Dnia walentynek – poczta 

walentynkowa 

  



 

 

możliwość dyskusji 

(czat) i składania 

walentynkowych 

życzeń  

Zorganizowanie na 

szkolnym 

facebooku 

głosowania w 

sprawie wyboru 

filmu spośród 

zaproponowanych  

integracja 

społeczności 

szkolnej 

Stworzona baza 

filmów, projekcja 

zwycięskiego 

filmu  

 

01.02 – 10.02 

2021 

Anna Derwisz-

Spytkowska  

Zmiana formuły organizacji Dnia walentynek – poczta 

walentynkowa  

Cykl – Watch and 

discuss  

(wykorzystanie 

zasobów Ninateki): 

- (oglądanie przez 

młodzież 

zaproponowanego 

wcześniej przez 

nauczyciela filmu, 

spektaklu itp.)  

- omówienie i 

dyskusja na 

platformie Meet  

Integracja 

społeczności 

szkolnej, rozwijanie 

zainteresowań, 

propozycja 

spędzania wolnego 

czasu  

Ilość uczestników  

 

 

przed każdym 

spotkaniem 

zapowiedź na 

facebooku szkoły 

dotycząca 

spotkania wraz z 

tytułem 

omawianego 

filmu/animacji/sp

ektaklu itp. 

28.01.2020 

Cykl spotkań: 

- 12.03.2021  - 

spotkanie w  

celu ustalenia 

repertuaru,  
Spotkania 

cykliczne 

poświęcone 

dyskusji nad 

filmami:  

- 24.03.2021  

- 20.04.2021 

- 20.05.2021  

Magdalena 

Kosno  

 

Anna Habrzyk  

Odbyte spotkania 

na meet:  

04.02.2021r. 

omówienie i 

dyskusja na 

platformie Meet 

filmu pt. 

“Katedra”; 

12.03.2021r., 

podczas którego 

wybrano repertuar 

na kolejne 

spotkania. 

24.03.2021r.- 

omówienie i 

dyskusja na 

platformie Meet 

filmu pt. 

1 post  

 

 

 

 

 

 

1 mail  

 

 

 

5 spotkań w 

ramach cyklu  

 

 

 

7 uczniów 

Post na szkolnym fb – 

informacja na temat 

cyklu „Watch and 

discuss” (post 

25.01.2021) 

 

Informacja mailowa do 

wychowawców – 

zasady organizowania 

spotkań  

 

 

Post na fb szkoły – 

informacja o wybranym 

repertuarze 

(13.03.2021) 

 



 

 

“Cudowny 

chłopak”; 

20.04.2021r. 

-  omówienie i 

dyskusja na 

platformie Meet 

filmu pt.”127 

godzin”;  

20.05.2021r. - 

-  omówienie i 

dyskusja na 

platformie Meet 

filmu pt. 

“Kafarnaum” 

 

Z klas: 1Dp, 

1Ep, 3d, 2Dp, 

3a,  

Posty na szkolnego fb 

cyklicznie – zapowiedź 

dotycząca spotkania 

wraz z tytułem 

omawianego filmu: 

(22.03.2021) – 

„Cudowny chłopak” 

(19.04.2021) – „127 

godzin” 

(19.05.2021) – 

„Kafarnaum” 

 

 

 

Zorganizowanie 

rozgrywek 

szachowych on- 

line dla mniej 

zaawansowanych , 

z wykorzystaniem 

Portalu: Iichess.org   

 

propozycja 

spędzania wolnego 

czasu, doskonalenie 

umiejętności gry, 

 

Ilość uczestników   Adam Borecki  

 

Kazimierz 

Baran  

Na posiedzeniu Komisji w dniu 17.02.2021 – po 

zweryfikowaniu swoich dotychczasowych działań członkowie 

zaplanowali realizację innych zadań. 

 

(Protokół nr 9, 14 – Księga Protokołów Komisji) 

Cyklu odsłon na 

szkolnym 

facebooku „Podziel 

się z nami swoim 

hobby/pasją” 

 

propozycja 

spędzania wolnego 

czasu, 

Prezentowanie 

pozaszkolnych 

zainteresowań 

Przynajmniej 4 

odsłony na 

facebooku  

grudzień/styczeń 

2021  

styczeń/luty 

2021 

marzec/kwiecień  

2021 

czerwiec 2021 

Grzegorz 

Żmudka 

 

 

 

Krzysztof Jurga 

Opracowanie i 

publikacja na 

szkolnym fb 

materiałów 

prezentujących 

sylwetki uczniów, 

5 postów 

prezentującyc

h ciekawe 

hobby 

uczniów 

Posty na szkolnego fb 

cyklicznie: 

10.03.2021r. post z 

cyklu ,, Moje Hobby” 

Jan Głowacki 2Bp– 

kolarstwo 



 

 

uczniów naszej 

szkoły, 

Powstanie grupy 

osób o podobnych 

zainteresowaniach , 

(wymiana 

spostrzeżeń, 

informacji , 

doświadczeń) 

 

 

publikacja raz w 

miesiącu  

którzy posiadają 

ciekawe hobby 08.04.2021 post z cyklu 

„Moje Hobby” Patryk 

Knap  3e- jazda konna 

21.04.2021 post z cyklu 

„Moje Hobby” – 

Tomasz Górski 4b- 

wyścigi samochodowe 

28.04.2021 post z cyklu 

„Moje Hobby” Rafał 

Kajda 3b– łowcy burz  

20.05.2021 post z cyklu 

„Moje Hobby” Mateusz 

Lis 3e– szachy  

 

 

Zorganizowanie 

konkursu na imię 

dla zwycięskiej 

Maskotki oraz 

zorganizowanie 

wystawy prac + 

fotorelacja na 

szkolnym 

Facebooku i stronie 

internetowej 

Szkoły  

 

 

rozwijanie talentów, 

zainteresowań, 

aktywności i 

wyobraźni twórczej 

młodzieży  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość 

zaangażowanych 

osób  

post, zdjęcia - 

zamieszczone na 

fb szkolnym i na 

stronie szkoły, 

 

5 uczestników 

konkursu + 

głosująca 

społeczność 

szkolna 

II semestr 2021 

 

Marzec 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kowal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie 

regulaminu 

Konkursu „Imię dla 

Maskotki 

Mechanika” 

 

 

 

 

 

 

1 regulamin  

 

4 posty na fb 

+ fotorelacja 

 

 

 

 

 

 

 

Posty na szkolnym fb 

dokumentujące 

przebieg konkursu: 

10.03.2021 r. - 

ogłoszenie konkursu na 

imię i zamieszczenie 

regulaminu na fb 

szkolnym 

24.03.2021 r. - 

rozpoczęcie głosowania 

na fb szkolnym 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współudział w 

organizowanym 

przez Samorząd 

Uczniowski Dniu 

Dawcy Szpiku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie 

talentów i 

kreatywności 

młodzieży, aktywny 

udział w życiu 

szkoły 

 

 

 

Aktywność 

młodzieży w 

działaniach 

wolontariackich i 

promujących 

zdrowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość osób wg 

zgłoszeń, 

 

webinarium 

zdalne, akcja 

poboru próbek do 

badań 

zgodnościowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kowal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni Profilaktyki w 

trybie zdalnym 20 - 

21.04. 2021 r., 

Młodzież brała 

udział w zajęciach 

online (webinaria i 

dyskusje) z 

psychologami, 

psychoterapeutami 

oraz wybranymi 

uczniami naszej 

szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy 

wytypowane 

według 

harmonogra

mu  

30.03.2021 r. - 

ogłoszenie na fb 

wyników głosowania - 

wybrano imię 

Mechanek 

10.04.2021 r. - 

fotorelacja na fb z 

rozdania nagród  

 

Księga Protokołów 

Komisji  

 

 

Wpis na stronie szkoły  

(22.04.2021) 

Zorganizowanie 

współzawodnictwa 

klas w nominacjach 

integracja 

społeczności 

szkolnej,  

Ilość klas 

uczestniczących 

w rywalizacji, 

II semestr 2021  

Nominacja raz 

w tygodniu  

Anna Wadas 

 

Opracowanie 

katalogu różnych 

1 baza zadań  

 

 

Księga Protokołów 

Komisji  

 



 

 

do różnych 

wyzwań: "Kogo 

Kocham , Kogo 

Lubię temu rzucam 

wyzwanie" czyli 

Challenge w 

Mechaniku.  

Stworzenie 

wcześniej 

konkretnej 

listy/bazy wyzwań. 

Klasa nominowana 

będzie miała 

tydzień czasu na 

wykonanie zadania, 

i nominowanie 

kolejnej, wybranej 

przez siebie klasy. 

 

Wychowawcy 

przesyłają do 

organizatorów 

filmiki bądź zdjęcia 

z wykonanego 

zadania wraz z 

nominacją, które 

następnie są 

umieszczane na fb 

szkolnego 

rozwijanie talentów, 

zainteresowań, 

aktywności i 

wyobraźni twórczej 

młodzieży, 

Integracja 

młodzieży, 

Zamieszczenie na fb 

szkoły może 

wpłynąć na 

promocję szkoły 

 

Wszystkie klasy I, 

II i III, mogą 

wypaść klasy, 

które są na 

praktykach 

 

 

 

 

Styczeń/ 

Luty/Marzec/K

wiecień/Maj/ 

Czerwiec  

 

Realizacja od 

18.02.2021  

Anna Derwisz-

Spytkowska 

 

 

 

 

 

Kazimierz 

Baran (inne 

zadanie) 

 

zadań 

challegeowych  

 

 

Opracowanie 

informacji o 

zasadach 

organizowania 

challenge’u –

rozesłana mailowo 

wychowawcom 

klas i udostępniona 

na szkolnym fb  

 

 

 

 

1 post – 

informacja na 

temat 

challenge’u  

 

 

10 postów – 

filmików 

dokumentują

cych 

realizację 

zadań przez 

nominowane 

klasy  

Klasy, które 

wzięły udział 

w 

challenge’u:  

10 klas  

1Dp, 1Bp, 

2d, 3a, 3f 

2Dp, 2Ep, 

1Ep, 2Fp, 

2Bp 

 

 

Informacja mailowa do 

wychowawców  

 

Post – informacja na 

szkolnym fb 

(17.02.2021) o 

zasadach 

organizowania 

challege’u 

 

Posty – filmiki 

dokumentujące 

realizację zadań przez 

nominowane klasy: 

1Dp - (21.02.2021) 

1Bp – (28.02.2021) 

2d – (08.03.2021)  

3a (15.03.2021)  

3f (21.03.2021) 

2Dp (29.03.2021)  

2Ep (06.04.2021) 

1Ep (12.04.2021) 

2Fp (19.04.2021)  

2Bp (26.04.2021) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zorganizowanie na 

Facebooku 

Szkolnym 

żartobliwego 

cyklu: „Pamiętniki 

z czasów pandemii, 

w dowolnej formie 

– fotorelacja, 

memy, wiersze, 

proza.  

rozwijanie talentów 

młodzieży, 

propagowanie  

optymistycznego 

spojrzenie na świat, 

życia w czasie 

pandemii 

Ilość zgłoszeń i 

publikacji  

 

stopniowe 

zamieszczanie na 

facebooku szkoły 

w 4 odsłonach  

otrzymanych prac 

od uczniów  

grudzień 2020 - 

luty 2021 

 

02.03.2021r. – 

ostateczny 

termin 

przesyłania 

przez 

wychowawców 

materiałów 

otrzymanych od 

swoich uczniów; 

- 03.03. 2021r. 

weryfikacja 

otrzymanych 

materiałów od 

wychowawców ; 

- w dalszej 

części marca –

raz w tygodniu 

(4 odsłony) 

zamieszczanie 

stopniowo 

otrzymanych 

materiałów na 

facebooku 

szkoły. 

 

Anna Habrzyk  

 

Sylwia Molik  

 

Jacek Barański  

(inne zadanie) 

Umieszczenie na 

szkolnym fb  

5 odsłon 

otrzymanych prac  

 

1 post  

 

 

 

 

5 odsłon ze 

zdjęciami , 

filmikiem i 

zapiskami 

Galla 

Anonima  

 

Klasy, który 

wzięły 

udział: 9 klas 

1Dp 

2Fp 

2Dp 

3a 

2d 

1Ep 

1BSp 

2e 

1Fp 

Post na szkolnym fb 

(28.12.2021 r.) – 

informacja – zapowiedź 

cyklu „Pamiętniki z 

czasów pandemii” 

 Informacja mailowa do 

wychowawców klas  

Posty na szkolnym fb:  

I odsłona na facebooku 

szkoły  “Pamiętników z 

czasów pandemii” w 

dniu 10.03.2021r.,  

II odsłona w dniu 

12.03.2021r. 

III odsłona w dniu  

19.03. 2021 r. 

IV odsłona w dniu 

26.03.2021 r. 

V odsłona w dniu  

29.03.2021 r. 

 



 

 

 

 

 

Publikacja na 

instagramie w dniach: 

23,29,31.03 2021r. 

 

Księga protokołów 

komisji  

Rajd rowerowy -

zaplanowany 

na  jesień 

2020,przeniesiony 

ze względu na 

covid-19 na powrót 

do szkoły.  

 

 

-Spływ kajakowy  

 

Integracja uczniów 

różnych klas, 

poznanie najbliższej 

okolicy i jej atrakcji 

oraz 

sposobów  spędzania 

czasu, 

przyciągnięcie 

zainteresowanych  in

nymi formami 

rekreacji  i  wypoczy

nku  jakimi są 

wycieczki rowerowe 

i  spływy kajakowe  

 

Ilość uczestników  

10-12 osób  

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 osób  

kwiecień – maj 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj – czerwiec 

2021  

Adam Borecki  
Artykuł na Fb z 

cyklu ‘Moje 

hobby” A. 

Kiełtyka-rower 

moja pasja. 

Zaplanowany Rajd 

rowerowy(przenies

iony z jesieni) w 

maju lub czerwcu 

w zależności od 

pogody i 

ewentualny spływ, 

jeśli przepisy 

pozwolą 

(zamiennie może 

być drugi rajd 

rowerowy) 

 

1 post na 

szkolnym fb  

Szkolny facebook (post  

 

 

Księga Protokołów 

Komisji  

Zawody 

wyłaniające  

mistrza naszej 

szkoły w ćwiczeniu 

Zwiększenie 

zainteresowania 

wśród uczniów 

ćwiczeniami 

wykorzystującymi 

Wszyscy chętni , 

minimum 10 osób 

Relacje na 

szkolnym 

facebooku 

Kwiecień-maj , 

lub po powrocie 

do szkoły 

 
 

Krzysztof Jurga  
Trwają zawody na 

etapie klasowym. 

 
 

 

 



 

 

plank (polska 

nazwa –deska) 

podziel się z  

2021 

 

 
 

ciężar własnego 

ciała 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

Po wyłonieniu 

mistrzów 

klasowych, w 

miesiącu czerwcu 

rozegrany zostanie 

finał i ogłoszony 

mistrz szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Próba pobicia 

rekordu w 

„wyciskaniu 

sztangi” 

 

Wywołanie wśród 

uczniów chęci 

rywalizacji, 

wyznaczenie celu 

wśród 

zainteresowanych 

sportami siłowymi 

 

relacja na 

szkolnym 

facebooku 

 

początek 

kwietnia ( lub 

po powrocie do 

szkoły) 

 

Grzegorz 

Żmudka  monitorowanie 

postępów ucznia w 

przygotowaniach 

do pobicia rekordu- 

na bieżąco. 

13 kwietnia 2021r 

rekord szkoły w 

wyciskaniu 

pobity 115 kg  

 Brak publikacji 

(estetyka) 

Pozyskiwanie 

sponsorów, 

Spotkania z 

przedsiębiorcami  

Pozyskać fundusze 

na nagrody dla 

uczestników 

konkursów 

Ilość zebranych 

środków 

finansowych  

Cały rok 

szkolny  

Kazimierz 

Baran  Firma "Efekt" PHU 

Bogdan Cioch 

Przeginia  

Firma 

“EKOINWEST” 

Piotr Rogozik 

Przeginia  

Kwota  

200 zł  

 

 

 

Kwota 500 zł 

 

 

 

 



 

 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

“Duhen” Henryk 

Duraj Olkusz. 

Ponowne 

odwiedziny koniec 

kwietnia ponieważ 

na dzień dzisiejszy 

ma ludzi na 

postojowym. 
 
 

 

Brak  

Szkolne Obchody 

Światowego Dnia 

Wody  

promocja szkoły, 

zwrócenie uwagi na 

ochronę środowiska 

promowanie postaw 

proekologicznych, 

uwrażliwianie 

młodzieży na 

problemy 

współczesnego 

świata  

  Anna Wadas  

 

 

Magdalena 

Kosno  

Zachęcenie 

uczniów do 

przygotowania i 

nagrania 

doświadczeń z 

wodą  

15 uczniów 

z różnych 

klas  

Post na szkolnym fb: 

(22.03.2021 r.) 

Zamieszczenie tylko 

najlepszych filmów z 

doświadczeń z wodą 

autorstwa Piotra i 

Mateusza Ficków oraz 

Jakuba Zydroń  

 

Informacja na stronę 

szkoły  

 

Szkolne Obchody 

Światowego Dnia 

Czytania Tolkiena  

Promocja szkoły, 

rozwijanie 

zainteresowań 

  Magdalena  Zachęcenie 

niektórych 

nauczycieli i 

Fragmenty 

przeczytało: 

3 nauczycieli  

Post z filmikiem 

zamieszczony na 



 

 

uczniów, integracja 

społeczności 

Mechanika  

Kosno, 

Samorząd 

Uczniowski  

uczniów do 

odczytania 

fragmentów 

powieści „Hobbit, 

czyli tam i z 

powrotem”.  

5 uczniów  szkolnym fb 

(26.03.2021)  

Ogłoszenie 

Konkursu 

Plastycznego 

„Kultura krajów 

niemieckojęzyczny

ch i 

anglojęzycznych” 

   Jury Konkursu; 

E. Gądek, A. 

Gut, M. Kosno,  

T. Morawiec, 

Samorząd 

Uczniowski 

Opracowanie 

regulaminu 

Konkursu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wręczenie nagród 

planowane jest na 

1 regulamin  

 

 

 

1 post  

 

 

 

 

1 post  

 

 

 

 

1 post  

 

 

5 prac 

konkursowyc

h  

Mail do wychowawców 

z regulaminem 

konkursu  

 

Post na szkolnym fb 

(22.04.2021) – 

informacja na temat 

konkursu  

 

Post na szkolnym fb 

(28.04.2021) – 

publikacja prac 

konkursowych  

 

Post na szkolnym fb 

(09.05.2021) – 

rozstrzygnięcie 

konkursu  

 



 

 

zajęciach 

stacjonarnych w 

czerwcu  

Uroczystość 

zakończenia roku 

szkolnego klas 

czwartych  

   Samorząd 

Uczniowski  

 

 

Nagranie filmiku z 

podziękowaniami 

dla maturzystów od 

społeczności 

szkolnej  

1 filmik  Filmik z 

podziękowaniami dla 

maturzystów  

 

 


