
Sprawozdanie z planu pracy Samorządu Szkolnego  

Rok szkolny:2021/2022 

 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAWOZDANIE 

Zadanie/Wniosek Cel Wskaźniki Termin Osoba 

odpowiedzialna 

Realizacja Wskaźniki Dokumentacja 

Organizacja pracy 

Samorządu 

Uczniowskiego w 

roku szkolnym 

2021/2022 

 

Omówienie zasad 

współpracy 

członków Komisji  

 

Plan pracy, 

wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych 

za zadania. 

do 27.08.2021 r. 

 

Opiekunowie SU 26.08.2021 
posiedzenie 
komisji  

1 spotkanie  Księga Protokołów 
Komisji  

Spotkanie 

opiekunów 

Samorządu 

Uczniowskiego z 

Dyrekcją  Szkoły 

 27.08.2021 r.  Opiekunowie SU 

Zorganizowanie 

Wyborów 

samorządów 

klasowych 

(organizacja pracy w 

ramach godzin 

wychowawczych 

klas 

 do 17.09. 2021 

r. 

Wychowawcy, 

opiekunowie SU 

 

Do 17.09.2021  Wybrane składy 
Samorządów 
Klasowych  

Zapisy w dziennikach 
lekcyjnych klas  



Wyłonienie składu 

Komisji Wyborczej 

do której zadań 

należą: 

- zweryfikowanie 

prawidłowości 

zgłoszeń kandydatur,  

- przeprowadzenie 

głosowania,  

- zabezpieczenie kart 

do głosowania,  

- sporządzenie 

protokołu 

głosowania, 

- ogłoszenie (w 

ciągu 24 godzin od 

ich zakończenia) -

wyników wyborów, 

 20.09.2021 r. 

 

Ustępująca Rada 

Samorządu 

Uczniowskiego  

Opiekunowie SU 

Ze względu na 

decyzję o 

przedłużeniu 

kadencji Radzie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

w obecnym 

składzie termin 

wyborów 

nowych 

przedstawicieli 

został 

przesunięty 

  

Przyjmowanie 

zgłoszeń 

kandydatów na 

Przewodniczącego 

Samorządu 

Szkolnego 

Ilość chętnych do 20.09.2021 r. 

 

Opiekunowie SU Ze względu na 

decyzję o 

przedłużeniu 

kadencji Radzie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

  



w obecnym 

składzie termin 

wyborów 

nowych 

przedstawicieli 

został 

przesunięty 

Kampania Wyborcza 

kandydatów, którzy 

zostali 

zaakceptowani przez 

Komisję Wyborczą  

 W dniach 20-27 

09. 2021 r. 

Opiekunowie SU 

Komisja Wyborcza 

Ze względu na 

decyzję o 

przedłużeniu 

kadencji Radzie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

w obecnym 

składzie termin 

wyborów 

nowych 

przedstawicieli 

został 

przesunięty 

  

Ustalenie terminów 

spotkań z Dyrekcją 

szkoły 

 

 

Ilość spotkań w 

roku 

Ostatnia środa 

miesiąca – duża 

przerwa 

 

Opiekunowie SU Spotkania Trójek 

Klasowych z 

panią Dyrektor – 

w każdy 

pierwszy 

poniedziałek 

miesiąca  

3 spotkania  Księga Protokołów 

Komisji  

 

Listy obecności  



Odbyte 

spotkania: 

06.09.2021 

04.10.2021 

08.11.2021 

Zorganizowanie 

wyborów  

Przewodniczącego 

Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 do 30.09.2021 r. 

 

Opiekunowie SU 

Komisja Wyborcza  

Ze względu na 

decyzję o 

przedłużeniu 

kadencji Radzie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

w obecnym 

składzie termin 

wyborów 

nowych 

przedstawicieli 

został 

przesunięty 

  

Zorganizowanie 

wyborów   

Rzecznika Praw 

Ucznia 

 do 30.09.2021 r.  

 

Opiekunowie SU 

Komisja Wyborcza  

Ze względu na 

decyzję o 

przedłużeniu 

kadencji Radzie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

w obecnym 

składzie termin 

wyborów 

nowych 

  



przedstawicieli 

został 

przesunięty 

Powołanie sekcji  

odpowiedzialnych  

za przepływ  

informacji, 

utworzenie grupy na 

Messengerze dla 

trójek klasowych 

 do 20.09.2021 Opiekunowie SU utworzenie grupy 

trójek klasowych 

na 

komunikatorze 

Messenger  

1 grupa Grupa Trójek 

klasowych na 

komunikatorze 

Messenger 

Pomoc w 

przygotowaniu 

materiałów 

promocyjnych dla 

kandydatów 

 

Ilość osób Zgodnie z 

harmonograme

m pracy Komisji 

Promocji  

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

powołani 

nauczyciele 

Pomoc 

Samorządu 

Uczniowskiego 

w pracach na 

filmem 

promocyjnym  

  

Pomoc w organizacji 

Dnia Otwartego  

Szkoły 

 

Ilość inicjatyw Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

powołani 

nauczyciele 

Zaangażowanie 

członków 

Samorządu 

Uczniowskiego  

  

Organizowanie 

inicjatyw 

mających na celu 

integrację 

„Szkoła to nie tylko 

mury – to my!” – 

piątki z koszulkami 

„Mechanika”. 

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

Cały rok 

szkolny 

Samorząd 

Uczniowski, 

opiekunowie SU 

01.11.2021 

03.12.2021 

harmonogramy 

dni kolorów i dni 

2 

harmonogramy  

 

 

Opublikowane na 

szkolnym facebooku 

Harmonogramy dni 

kolorów i dnia 



społeczności 

szkolnej  

Wdrażanie uczniów 

do zakładania w 

każdy piątek 

naszych szkolnych 

koszulek tak, aby 

stało się to tradycją. 

PROMOCJA 

SZKOŁY W 

ŚRODOWISKU 

LOKALNYM. 

koszulki 

Mechanika na 

listopad i 

grudzień 2021 r.  

 

harmonogram na 

marzec 2022 r.  

 

 

 

 

 

1 harmonogram 

koszulki Mechanika na 

listopad i grudzień 

2021 r.  

 

 

Post na szkolnym 

facebooku 

(06.03.2022)  

 Aktywne przerwy 

międzylekcyjne z 

wykorzystaniem 

szkolnych 

telewizorów 

umieszczanie 

informacji, 

ciekawostek,  

Cała społeczność  Cały rok 

szkolny 

Anna Derwisz-

Spytkowska 

Anna Wadas  

Sylwia Molik  

 

zrealizowane  Na bieżąco  Fotorelacje na 

szkolnych 

telewizorach z 

przebiegu uroczystości 

szkolnych, eventów  

 Spotkanie 

Integracyjne dla 

uczniów klas 

pierwszych 

Rozwijanie relacji 

personalnych i   

społecznych oraz 

zasad komunikacji 

interpersonalnej 

Liczba uczniów i 

wychowawców 

klas pierwszych 

30.09.2021 

 

Anna Kowal 

Jacek Barański 

Kazimierz Baran 

Adam Borecki  

 

Magdalena Kosno 

Bogusława Sypień  

28.09.2021 

Spotkanie 

integracyjne dla 

uczniów klas 

pierwszych,  

Udział 6 

osobowych 

reprezentacji klas 

pierwszych w 

1 spotkanie dla 

każdej z klas 

pierwszych na 

sali 

gimnastycznej: 

1A, 1B, 1C, 1D, 

1E, 1Bsm 

 

Księga Protokołów 

Komisji  

 

Artykuł + fotorelacja 

na stronie internetowej 

szkoły  



- miejsce  sala 

gimnastyczna , 

boisko szkolne ,plac 

przy szkole (zależnie 

od pogody) 

- czas trwania ok 2-3 

godziny, 

- uczestnicy – 

uczniowie i 

wychowawcy klas 

pierwszych  jako 

goście 

- program :gry i 

zabawy na wesoło 

(do uzgodnienia) 

poczęstunek 

(kiełbaski z grilla , 

napoje) 

Grze Terenowej 

„Marsz po 

zdrowie” 

 

1 gra terenowa 

„Marsz po 

zdrowie”  

6 osobowe 

reprezentacje z 

klas: 1A, 1B, 

1C, 1D, 1E, 

1Bsm 

„Poznaj swojego 

nauczyciela” 

Raz w miesiącu 

zamieścić na fb 

szkoły lub stronie 

internetowej 

sylwetki jednego z 

nauczycieli. 

Pytania do 

nauczyciela: 

ulubiona książka, 

film, muzyka, 

jedzenie, co go 

denerwuje, co 

Strona, fb Raz w miesiącu Anna Wadas 

 

Anna Derwisz - 

Spytkowska 

zrealizowano Raz w miesiącu Informacje zostały 
umieszczone na 
szkolnych 
telewizorach  
 



zabrałby na wyspę 

bezludną (taka 

kartka jak w piśmie 

dla kobiet) 

Zaangażowanie 

nowych kierunków, 

Poznanie nauczycieli 

z innej strony, 

Integracja 

Dni tematyczne 

Dzień piżamy, 

koszuli, skarpetek, 

dziwnej fryzury, 

krawata, ludowy, 

sportowy, misia, 

rockmana, 

Integracja zespołu 

szkolnego 

zdjęcia Raz w miesiącu 

II okres  

Anna Wadas, 

Anna Derwisz-

Spytkowska 

 

Zadanie nie 

zostało 

zrealizowane,  

Ujęto do 

realizacji w 

Planie pracy na 

następny rok 

szkolny  

  

 Kartka dla byłego 

nauczyciela 

Uczniowie klas 

pierwszych wysyłają 

kartkę do swojego 

byłego nauczyciela, 

Dyrekcji swojej 

byłej szkoły. Kartki 

z okazji np. świąt, 

Boże Narodzenie, 

Walentynki, Dzień 

Kobiet itp. 

Promocja wizerunku 

szkoły w regionie 

Strona fb i szkoły  Dzień 

Nauczyciela 

 

Boże 

Narodzenie 

 

Wielkanoc 

Anna Wadas, 

Anna Derwisz-

Spytkowska 

Zrealizowane Opracowano i 
wysłano 
elektroniczne 
kartki 
Świąteczno-
Noworoczne do 
olkuskich szkół 

Maile rozesłane do 
szkół  



Organizowanie 

inicjatyw, imprez 

dla uczniów i 

środowisk 

lokalnych 

zgodnie z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych  

30.09.2021 r.  

Dzień Chłopaka  

 

Każda klasa typuje 

jednego chłopaka z 

klasy – wybór Super 

Mechanika 2021 r., 

wybór przez 

społeczność szkolną 

Ilość klas 

uczestniczących 

30.09.2021r.  Opiekunowie 

Samorządu,  

 

Sylwia Molik  

Anna Habrzyk  

Marcin Dykowski  

Wszyscy 

wychowawcy,  

 

15-25.09.2021r. I 
i II etap 
wyborów Super 
Chłopaka 
Mechanika w 
pięciu 
kategoriach : 
Chłopak Ideał, 
Przyjaciel, Mistrz 
Fachu, Chłopak z 
poczuciem 
humoru i Anioł 
Stróż.  

1 plakat 
promujący 
Dzień Chłopaka 
w Mechaniku  
(Marcin 
Dykowski)  
 
ogłoszenie 
wyników 
wyborów 
na szkolnym fb 
 
1 sesja 
fotograficzna – 
nagroda dla 
zwycięzców  
Mariusz 
Grewenda)  
 
 

Post na szkolnym 
facebooku z plakatem 
promującym Dzień 
Chłopaka w 
Mechaniku  
- 27.09.2021 

Post na szkolnym 
facebooku z 
informacją o wynikach 
wyborów + fotorelacja 
–  
z wręczenia nagród na 
sali gimnastycznej – 
28.09.2021  
 
Informacja na stronie 
internetowej szkoły 
(wyniki wyborów + 
fotorelacja z 
wręczenia nagród) - 
30.09.2021 
 
Post na szkolnym 
facebooku z 
fotorelacją z sesji 
fotograficznej – 
nagrody z prezentacją  
sylwetek zwycięzców – 
29.09.2021  
 



informacja na 
Instagramie - 29-30 

wrzesień 2021r. 
 

Księga Protokołów 
Komisji  

14.10.2021 r. 

Dzień Nauczyciela  

 

Scenki parodiujące 

oraz quiz na 

wybrane 

charakterystyczne 

powiedzenia, 

stwierdzenia 

nauczycieli 

Ilość uczniów 14.10.2021 Opiekunowie 

Samorządu,  

 

Samorząd 

Uczniowski  

Dorota Dziurowicz 

Aneta Todor  

Pomoc SU w 

opracowaniu 

scenariusza 

Akademii z 

okazji 

uroczystości 

Święta Komisji 

Edukacji 

Narodowej i 

udział w 

uroczystości  

1 scenariusz 

uroczystości  

 

1 Akademia 

Szkolna - 

13.10.2021 

 

Post + fotorelacja na 

szkolnym facebooku 

- 14.10.2021  

 

Informacja + 

fotorelacja na stronie 

internetowej Szkoły  

29.11.2021 r. 

Andrzejki  

Zorganizowanie 

Dyskoteki 

Andrzejkowej dla 

uczniów Szkoły  

Ilość klas 

uczestniczących 

29.11.2021 r.  Opiekunowie SU 

 

Wszyscy 

członkowie 

Komisji  

Nie odbyła się  

Ze względu na pandemię 

 

Planowa na dzień 28.10.2021 DYSKOTEKA SZKOLNA 

WYŁĄCZNIE dla uczniów ZASZCZEPIONYCH naszej 

Szkoły również się nie odbyła z powodu niewystarczającej 

ilości zgłoszeń osób, które chciały wziąć w niej udział.  

 

06.12.2021 r. 

Mikołajki  

Ilość klas 

uczestniczących 

06.12 2021r Opiekunowie 

Samorządu,  

06.12.2021 1 turniej  

 

Post na szkolnym 

facebooku – 



Turniej 

Mikołajkowy w 

zbijaka dla 

wszystkich uczniów   

na Sali 

gimnastycznej. 

Turniej 

koedukacyjny w 

zbijaka – przebrania, 

kolędowanie – 

zaangażowanie 

nauczycieli 

wychowania 

fizycznego w 

organizację turnieju.  

Członkowie 

Samorządu w  

przebraniu Mikołaja 

i jego pomocników 

roznoszą cukierki  

  

Wszyscy 

wychowawcy,  

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

Turniej 

Mikołajkowy w 

Zbijaka 

 

Event 

Mikołajkowy – 

wizyta Świętego 

Mikołaja i jego 

świty w murach 

szkoły, 

zaangażowanie 

w turniej i 

rozdawanie 

cukierków  

 

1 mikołajowy 

event 

 

zapowiedź 

Mikołajkowego 

Turnieju w Zbijaka – 

19.11.2021  

 

Post na szkolnym 

facebooku – Czapka 

mikołajowa zwalnia 

ucznia z odpowiedzi 

ustnych i 

niezapowiedzianych 

kartkówek – 03.11.2021  

 

Post na szkolnym 

facebooku + 

fotorelacja z 

Mikołajkowego 

Turnieju w Zbijaka – 

06.12.2021  

 

Informacja + 

fotorelacja na temat 

Turnieju na stronie 

internetowej Szkoły – 

07.12.2021 

 

Post na szkolnym 

facebooku + 

fotorelacja z wizyty 



Świętego Mikołaja i 

jego świty w 

szkolnych murach – 

06.12.2021  

 

Informacja + 

fotorelacja na temat 

Szklonych Mikołajek 

na stronie internetowej 

Szkoły – 08.12.2021  

 

Księga Protokołów 

Komisji  

 

 

 14.02.2022 r.  

Walentynki  

- Dyskoteka 

karnawałowa 

połączona z 

dyskoteką 

walentynkową 

 

Ilość uczestników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość uczestników 

14.02.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-14.02.2022 r.  

Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorządu 

Wszyscy 

członkowie 

Komisji  

 

 

 

 

zadanie nie 

zostało 

zrealizowane z 

powodu planów 

budowy Sali 

gimnastycznej  

 

W dniach 07.02-

11.02.2022 

funkcjonowała 

poczta 

Walentynkowa,   

Uczniowie mieli 

możliwość 

przesyłania 

14.-18.02.2022 

członkowie SU 

wręczali 

wysłane 

walentynki 

adresatom  

Księga Protokołów 

Komisji,  

Post na szkolnym 

Facebooku i 

Instagramie 

(03.02.2022) – 

szczegóły organizacji 

poczty walentynkowej 

 

Post na szkolnym 

facebooku i 

Instagramie – 

fotorelacja – klasowe 



- Zorganizowanie 

szkolnej poczty 

Walentynkowej 

 

Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorządu 

Anna Habrzyk  

życzeń w formie 

elektronicznej  

zdjęcia walentynkowe 

oraz życzenia 

walentynkowe od klas 

 08.03.2022 r.  

Dzień Kobiet  

Rozgrywki w piłkę 

nożną reprezentacji 

klasowych dziewcząt 

(w klasach 

mieszanych). 

Uczennice – 

zawodniczki muszą 

być jednakowo 

przebrane.  

Ilość 

zaangażowanych 

osób 

 

 

08.03.2022 r. Samorząd 

Uczniowski, 

Opiekunowie 

Samorządu 

 

Sylwia Molik 

Krzysztof Jurga 

Grzegorz Żmudka 

Adam Borecki  

 

Samorząd 

Uczniowski  

M. Kosno 

B. Sypień  

zadanie nie 

zostało 

zrealizowane w 

tej formie w 

zamian  

zorganizowano 

Szkolne Zodiaki: 

Wylosowano 12 

dziewcząt – 

reprezentantek 

wszystkich 

znaków, której 

wzięły udział w 

zodiakalnej sesji 

fotograficznej 

 

 

 

 

 

 

 

Do 24.02.2022 

– zebranie 

informacji na 

temat znaków 

zodiaku 

uczennic 

02.03.2022 – 

losowanie 12 

uczennic  

03.03-04.03. 

2022 

zodiakalna sesja 

fotograficzna  

08.03.2022 

wręczenie 

uczestniczkom 

pamiątkowych 

portretów oraz 

słodki 

upominek dla 

uczennic  

Księga Protokołów 

Komisji  

 

 Post na szkolnym 

facebooku z 

życzeniami dla 

wszystkich Pań  

 

Post na szkolnym 

facebooku + 

fotorelacja zodiakalne 

portrety dziewcząt  

 

Prezentacja 

multimedialna z 

życzeniami dla Pań na 

szkolne telewizory   

 

 

 

 

 



Wsparcie 

inicjatywy pani 

prezydentowej 

Agaty 

Kornhauser-

Dudy 

#Rosyjskie 

KobietyZatrzym

ajcieWojnę 

Post na szkolnym 

facebooku + zdjęcie 

społeczności szkolnej 

z napisem  

 

Księga Protokołów 

Komisji  

 15.03.2022 

Dzień Piekarza i 

Cukiernika  

Klasy pieką ciasta, 

które są rozdawane 

w trakcie przerw 

nauczycielom i 

uczniom  

Ilość 

zaangażowanych 

uczniów 

15.03.2022 r. Samorząd 

Uczniowski  

 
 
M. Kosno  

Ewa Głąb  

M. Szostak  

Zadanie zostało 

zrealizowane w 

dniu 02.05.2022  

 

Uczestnicy 

Dnia Sportu  

Wyroby 

cukiernicze w 

formie 

poczęstunku 

były rozdawane 

uczestnikom 

Dnia Sportu 

Księga Protokołów 

Komisji  

Wspieranie i 

rozwijanie 

uzdolnień i pasji 

uczniów, 

pokazywanie 

możliwości 

spędzania 

wolnego czasu, 

- Zorganizowanie 

Turnieju Gier 

Planszowych dla 

osób chętnych, 

Integracja młodzieży 

w różnym wieku  

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

marzec 2022 r.  

04.03.2022 r. 

Międzynarodow

y Dzień Mistrza 

Gry 

Jacek Barański  

Grzegorz Żmudka  

Turniej gry w 

warcaby  

22.03.2022 

Najlepszy gracz 

– Igor 

Rynkiewicz 

2Dp 

Księga Komisji 

Protokołów 

Regulamin turnieju  

Zgłoszenia chętnych 

do udziału  

Post na szkolnym 

facebooku i 

Instagramie  



Rozwijanie 

talentów, 

zainteresowań, 

aktywności i 

twórczych 

inicjatyw 

młodzieży 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Wieczór w szkole na 

sportowo  

- zorganizowanie 

Turnieju Sportowego 

w różnych 

dyscyplinach do 

wyboru: piłka nożna, 

tenis stołowy, 

badmington, piłka 

siatkowa  

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  turnieju 

październik 

2021  

 

 

 

kwiecień 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Borecki 

Krzysztof Jurga 

 

Sylwia Molik 

Grzegorz Żmudka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie odbył się z powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń 

osób, które chciały wziąć w nim udział - Planowy na dzień 

04.11.2021  

Zadanie nie odbyło się – brak sali gimnastycznej  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Noc w szkole  

Zajęcia artystyczno-

techniczne - 

kreatywna i twórcza 

zabawa, dająca 

możliwość 

odprężenia i 

uwolnienia myśli 

oraz wyobraźni. 

Forma działań:  

- mandale 

antystresowe, 

mandale z nasion; 

- malowanie po 

numerach; 

- ROBOTIME - 

turniej składania na 

czas drewnianych 

puzzli 

mechanicznych 3D   

 

marzec  

2022 r.  

Anna Kowal 

 

Jacek Barański 

(promocja szkoły –

piknik rodzinny w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej w 

Witeradowie) 

 

Kazimierz Baran 

 

Adam Borecki 

 

Anna Cichoń  

 

Marcin Dykowski  

 

Irena Kozub  

 

Grzegorz Żmudka 

 

Krzysztof Jurga  

 

24.09.2021 

Noc w szkole 

Pod hasłem 

integracji  

1 opracowany 

scenariusz 

przebiegu nocy:  

20.00 - 22.00 - 

gry komputerowe 

(Irena Kozub) 

22.00 - 22.30 - 

zagadki logiczne 

i matematyczne 

(Anna Cichoń) 

22.30 - 23.00 - 

pizza 

23.00 - 23.30 - 

alkogogle 

(Kazimierz 

Baran) 

23.30 - 1.00 - 

warsztaty 

artystyczno-

techniczne: 

kolorowanie 

mandali 

antystresowych, 

malowanie po 

numerach, 

ROBOTIME 

(Anna Kowal, 

Marcin 

Dykowski) 

post na szkolnym 

facebooku + 

fotorelacja – 26.09.2021 

informacja na stronie 

internetowej Szkoły + 

fotorelacja – 28.09.2021  

Księga Protokołów 

Komisji  

 



1.00 - 2.00 - 

zabawy na 

sportowo 

(Grzegorz 

Żmudka, Adam 

Borecki, 

Krzysztof Jurga) 

2.00 - 6.00 - inne 

formy rekreacji 

 

W nocy wzięło 

udział: 

27 uczniów 



Stworzenie  

videoteki z 

filmikami rekordów 

szkoły w sportach 

siłowych 

Wywołanie wśród 

uczniów chęci 

rywalizacji 

,wyznaczenie celu 

wśród 

zainteresowanych 

sportami siłowymi 

6 filmów  Cały rok 

szkolny  

Grzegorz Żmudka zadanie zostało 

zrealizowane  

5 filmików z 

rekordami 

szkoły  

dokumentacja 

nauczycieli 

wychowania 

fizycznego 

 

Portrety rekordzistów i 

wyniki przekazano do 

publikacji na 

szkolnych 

telewizorach 

 Dzień Kibica 

Zorganizowanie 

wyjazdu dla osób 

chętnych na mecz na 

przykład piłki nożnej  

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

 luty 2021 r.  

po południu 

Krzysztof Jurga 

Adam Borecki   

Dnia 15.05.22 na 

stadionie Czarna 

Góra odbył się 

mecz w kategorii 

juniorów 

pomiędzy 

Słowikiem 

Olkusz a 

Progresem 

Kraków, 

zaproszenie 

zostało wysłane 

przez e-dziennik. 

 

Stawiło się 5 

kibiców a grało 

4 uczniów 

naszej szkoły w 

drużynie 

gospodarzy. 

Wynik meczu 

4-4 

Wiadomość na e-

dzienniku  

 

Księga Protokołów 

Komisji  

Działania 

profilaktyczne i 

prospołeczne  

Zorganizowanie 

Dnia Być 

„Pozytywnie 

Zielonym”, czyli jak 

Ilość uczniów 

którzy wzięli 

udział w  

inicjatywie. 

22 kwietnia 

2022 r.  

Dzień Ziemi  

Anna Wadas  Zadanie zostało 

zrealizowane  

25.04.2022  

Event pod 

hasłem 

36 uczniów z 

klas:  

3Dp (3), 3d (1), 

3e (1), 1e (4), 

3Bp (1),  

Post na szkolnym 

facebooku 

(22.04.2022) – 

informacja na temat 



dbać o środowisko 

na co dzień.  

- Konkurs 

fotograficzny: 

„Jestem 

ekologiczny” -  

Uczniowie 

fotografują jakieś 

działanie pro 

ekologiczne, 

następnie klasa 

wybiera najlepsze 

zdjęcie, wykonanie 

itp. i przesyła 

koordynatorowi. 

Najlepsze zdjęcia 

zostaną 

przedstawione na 

szkolnym fb i 

odbędzie się 

głosowanie.  

- opracowane 

materiały na godzinę 

wychowawczą dla 

każdego 

wychowawcy: 

„Rowerem do 

Staszica”  

 

 

 

3Fp (1), 1a (6),  

2Bp (2), 

 2Ap (5),  

2 Dp (2) 

2Ep (8) 

2 Fp (2)  

 

eventu – „Rowerem do 

Staszica” 

Post na szkolnym 

Facebooku 

(27.04.2022) – 

fotorelacja z eventu 

„Rowerem do 

Staszica”  

Materiały rozesłane 

nauczycielom na 

godziny 

wychowawcze (drogą 

mailową)  

 



Gra, można zrobić 

rywalizację w klasie: 

https://www.wwf-

finprint.org/pl 

Prezentacja: 

https://www.youtube

.com/watch?v=X31k

MCrl_s0 

- dodatkowo w tym 

dniu młodzież 

mogłaby przyjechać 

rowerami do szkoły i 

zrobilibyśmy zdjęcie 

grupowe, można też 

wykorzystać rowery 

szkolne 

 Rozkład jazdy 

Szkolnego autobusu  

Wyznaczenie na 

poszczególne 

miesiące roku 

szkolnego zbioru 

pojęć (przystanków) 

tj.: integracja, 

przyjaźń, 

Wszyscy 

uczniowie  

Cały rok 

szkolny  

Opiekunowie 

Samorządu 

Samorząd 

Uczniowski  

 

 

Opiekunowie na 

dyskotece: 

Krzysztof Jurga 

Bogusława Sypień  

W ramach 

miesiąca 

integracji – 

WRZESIEŃ 

2021  

Zorganizowano 

następujące 

przedsięwzięcia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dyskoteka  

 

 

 

 

 

 

 

 

Post na szkolnym 

facebooku – 

zapowiedź dyskoteki 
02.09.2021 



życzliwość, 

koleżeństwo, 

tolerancja, 

współpraca, troska. 

Uczynienie z danego 

pojęcia hasła 

przewodniego na 

wybrane miesiące 

roku szkolnego 

Magdalena Kosno  

Anna Habrzyk 

Anna Kowal 

Sylwia Molik  

Kazimierz Baran 

Jacek Barański 

Adam Borecki 

Grzegorz Jurga  

Marcin Dykowski 

08.09.2021 – 

DYSKOTEKA 

SZKOLNA 

 

Opracowany 

Regulamin Dyskoteki 

– rozesłany 

wychowawcom klas  

 

Zgoda na udział w 

Dyskotece – rozesłana 

wychowawcom klas  

 

Księga Protokołów 

Komisji  



    

Magdalena Kosno  

Mariusz Grewenda  

Bogusława Sypień  

 

Członkowie 

Samorządu 

Uczniowskiego  

 

 

 

22.09.2021 

Gra terenowa – 

Śladami 

Mechanika  

 

Quiz Wiedzy o 

Mechaniku  

1 scenariusz gry  

(Mariusz 

Grewenda) 

 

1 quiz na 

platformie 

Kahoot 

Post na szkolnym 

facebooku + 

fotorelacja – 22.09.2021 

 

Informacja + 

fotorelacja na stronie 

internetowej Szkoły – 
24.09.2021 

 

Harmonogram udziału 

poszczególnych 6 

osobowych 

reprezentacji klas w 

grze 

 

Lista ze składami 

osobowymi drużyn  

 

Księga Protokołów 

Komisji  



 Konkurs na 

aranżację wnętrza 

szkolnej Kawiarenki 

– „Kawiarenka u 

Staszka” 

  Magdalena Kosno  

 

Bogusława Sypień  

 

Członkowie 

Samorządu 

Uczniowskiego  

13.11.2021  

Poinformowanie 

o konkursie  

1 regulamin 

Konkursu  

1 Formularz 

zgłoszenia dla 

uczestnika 

1 Plik pdf - 

wymiary 

techniczne 

pomieszczenia 

13.11.2021 rozesłanie 

maila do 

wychowawców z 

informacjami na temat 

konkursu  

 

Protokół z posiedzenia 

jury konkursu i z 

informacją na temat 

wyników  

 

Post na szkolnym 

facebooku + zdjęcie – 

ogłoszenie wyników 

konkursu i wręczenie 

nagród dla zwycięskiej 

drużyny z klasy IVa:  

K. Rozmus, K. 

Roman, A. 

Zawodzińska – 
20.12.2021  



 Organizacja akcji 

charytatywnej dla 

zmagającego się z 

chorobą 

nowotworową 

Jakuba Rozmusa  

 

 

 

 

 

  Magdalena Kosno  

Anna Wadas 

Bogusława Sypień  

Mariusz Grewenda  

Lucyna Tomsia 

Wolontariusze   

16-17.12.2021 

Akcja 

Charytatywna 

pod hasłem 

„Niech dobro 

powróci…” 

 

1 harmonogram 

Przebiegu akcji 

charytatywnej   

Post na szkolnego 

facebboka na temat 

zaplanowanej akcji – 
11.12.2021  
 

Post na szkolnego 

facebooka + 

fotorelacja – kup 

ciasteczko wrzuć 

grosik do puszki – 
16.12.2021 

 

Post na szkolnym 

facebooku + 

fotorelacja z 

świątecznych 

klasowych sesji 

fotograficznych – 

18.12.2021  

 Organizacja wyjazdu 

dla najlepszych 

uczniów – 

Wyjątkowa Nagroda 

dla Wyjątkowych – 

za najlepsze wyniki 

w nauce oraz 

zaangażowanie na 

rzecz Szkoły w roku 

szkolnym 2020/2021 

  Anna Derwisz-

Spytkowska 

 

Anna Wadas  

07.09.2021  

Wyjazd do 

Krakowa – 34 

uczniów  

1 wyjazd, w 

ramach którego 

Zorganizowano 

Lot Balonem, 

Rejs statkiem 

po Wiśle, obiad 

Post na szkolnym 

facebooku + 

fotorelacja 

- 08.09.2021  

 

Informacja + 

fotorelacja na stronie 

internetowej Szkoły - 
08.09.2021 
 

Księga Protokołów 

Komisji  



 Organizacja Dnia 

Bez Plecaka – 

inicjatywa ciekawej 

wiosennej 

alternatywy dla 

szkolnego plecaka  

 

 

 

 

 

 

   Zadanie zostało 

zrealizowane 

21.03.2022 

(Pierwszy Dzień 

Wiosny)  

Uczniowie, 

którzy wzięli 

udział w 

inicjatywie  

Księga Protokołów 

Komisji  

 

Post na szkolnym 

facebooku 

(16.03.2022) – 

informacja o evencie 

 

Post na szkolnym 

facebooku  

21.03.2022 – 

fotorelacja 

„oryginalnych” 

plecaków 

uczniowskich  

 Udział w 

ogólnopolskiej Akcji 

Plecaczek mającej 

na celu wyposażenie 

ukraińskich dzieci w 

plecaczki z 

niespodzianką w 

środku 

przyjeżdzających 

pociągami do 

Olkusza  

  B. Sypień 

M. Kosno  

Samorząd 

Uczniowski  

Akcja trwała od 

11.03.2022  

 

04.04.2022 – 

podsumowanie 

działań  

59 plecaczków   Post na szkolnym 

facebooku 

(10.03.2022) – 

informacja  

 

Plakaty rozwieszone w 

szkole  

 

Post na szkolnym 

facebooku + zdjęcia  

(04.04.2022) – 

podsumowanie akcji  

 

 

 
 
 



WNIOSKI DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023: 
 
1.     Zorganizowanie spotkania integracyjnego 
"Starego" i "Nowego" składu Samorządu Uczniowskiego - 
wymiana doświadczeń, pomysłów 
Termin: październik 2022 (po wyborach członków Samorządu nowej kadencji zgodnie z harmonogramem) 
Odpowiedzialny: Wszyscy członkowie 
Komisji  
 
 
2.     Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu logo każdego 
kierunku kształcenia w szkole 
Termin: styczeń – luty 2023 
Odpowiedzialni: Anna Kowal, Jacek Barański, Kazimierz Baran 


