
Samorząd na medal  
Janusza Korczaka 

działania Samorządu Uczniowskiego  
PSP w Kowali 



 Nasz Patron bardzo wysoko cenił samorząd dziecięcy.  W jego 
sierocińcach odgrywał on ogromną rolę  w organizacji życia 
wychowanków 
 Wiele przyjęliśmy z jego pomysłów – gazetka szkolna, rada 
uczniowska, wspólne planowanie pracy,  wiele też zmieniliśmy.  
Pamiętamy jednak, że samorządność była i jest ważna w organizacji 
życia szkoły. Dlatego w naszych działaniach staramy się iść śladami, 
które wyznaczył nasz Patron Janusz Korczak.  
 
Nasze działania są co roku oceniane przez uczniów i co roku wnosimy 
wiele nowych pomysłów do życia naszej szkoły. 
 
         Zawsze z tego coś się stanie…. jak mówił Korczak.  

 
 

Śladami naszego Patrona  



 
Aby samorząd zaistniał i pracę 
rozpoczął, potrzebne wybory! 

Co roku w maju wybieramy nowych 
przedstawicieli  samorządu szkolnego. 
Głosowanie poprzedza „ostra” kampania 
wyborcza na ulotki, audycje itp. zakończona 
oficjalną prezentacją programów wyborczych 
kandydatów, 
 
Sami zdziwilibyście się,  jak nieziemskimi 
obietnicami przedwyborczymi nasi kandydaci 
starają się przekonać do siebie uczniów! 
Potem już tylko wybory i liczenie 
                                głosów… 

 



Po przeliczeniu głosów…  

• Patrycja Wawrzyn przewodniczącą szkoły 

 

 

• Artur Niedzielski zastępca przewodniczącej  

 

 

• Bartłomiej Kicior sekretarz  

 

 

• Kinga Ziółkowska skarbnik  

                                                                   
      
      
   Gratuluję!… 

   …energii do ciężkiej pracy 
  opiekun SU Małgorzata Grzesiak 



Przestrzegamy  ceremoniału 
szkoły 

• Udział sztandaru szkoły 
podczas uroczystości 
szkolnych: 

- Rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego 

- Pasowanie uczniów klas 0,I 

- Rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę i uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 

- Dzień Edukacji Narodowej 

 



Ślubuję  na sztandar tej szkoły… 
Samorząd uczniowski stoi na straży  
przestrzegania ceremoniału, ale na tym nie 
koniec… 
Tradycją jest, że  
- pierwszoklasiści zanim zostaną przyjęci 
w poczet uczniów muszą złożyć 
ślubowanie… oczywiście na sztandar 
szkoły. 
- nie darujemy też tym, którzy kończą 
naszą szkołę… Bardzo uroczyście składują 
oni ślubowanie absolwenta i z godnością 
przekazują sztandar młodszym kolegom, 
którzy przed całą społecznością składają 
uroczyste  przyrzeczenie 
 
Tym podniosłym uroczystościom 
towarzyszy hymn naszej szkoły, który 
zaczyna się od słów: „Szkoła to dla nas  
                         drugi dom…” 
                         Coś w tym chyba jest…  
  



Wokół patrona, czyli na co dzień z 
Januszem Korczakiem 

Od wielu lat wydajemy szkolną 
gazetkę. Dawniej nazywała się „Mały 
Przegląd”, a teraz jest to „Głos 
Żaczka”. Na dostęp do bieżących 
informacji nie możemy narzekać ! 
Sekcja Aktualności zasypuje nas 
wiadomościami, które ukazują się na 
tablicach: Mały Przegląd i 
Aktualności oraz przekazywane są w 
audycjach przez radiowęzeł. 



Turniej wiedzy o Januszu 
Korczaku 

    Co roku, aby uczcić pamięć 
naszego patrona  organizujemy  
międzyklasowe konkursy na  
najlepszego znawcę życia  

    i twórczości Janusza Korczaka.  

             
 
 
 
 
 
 
 

Ciekawe, co nam wyjdzie? 

Pestka! Nie ma pytania, na które 
 nie znalibyśmy odpowiedzi 

Nagrody dla najlepszych z rąk 
Pani Dyrektor 



Dzień z Patronem Szkoły, czyli 
święto szkoły to też nasze dzieło.  

Czasem na wesoło, czasem na poważnie, ale 

zawsze uroczyście oddajemy hołd naszemu 

Patronowi – wielkiemu przyjacielowi dzieci. 

Ma to miejsce w czerwcu każdego roku. I tak 

już przez trzydzieści lat…  

Starzejemy się,  oj starzejemy! 

 



Bal u króla Maciusia  
Samorząd Uczniowski co roku wychodzi z innym  

pomysłem na zabawę karnawałową. Tegoroczny bal  

miał szczególny charakter. Dla uczczenia jubileuszu  

szkoły postanowiliśmy na naszej choince spotkać się  

z bohaterami książek Korczaka  i postaciami  

z innych bajek.  

Królów Maciusiów pojawiło się co  niemiara. Nie  

zabrakło też  księżniczek, rycerzy a nawet 

Supermenów.  



Biegi przełajowe im. Janusza Korczaka  

Pomysł Samorządu Uczniowskiego, ale wykonanie 
 ULKS „Jaskółka”, który powstał przy naszej szkole. 



Jesteśmy badaczami przeszłości, czyli 
żywa lekcja historii Kolejnym pomysłem, który 

zrealizowaliśmy w ramach 
tegorocznszkolnego projektu 
„Trzydziestaka z Patronem” 
było przeprowadzenie  
niezwykłej ego lekcji – żywej 
lekcji historii, Zaprosiliśmy 
na nią tych, którzy 30 lat 
temu brali udział w 
przygotowaniach do nadania 
naszej szkole imienia Janusz 
Korczaka. Przedstawiciele 
rodziców, nauczycieli i 
uczniów opowiedzieli nam o 
atmosferze tamtych dni, 
podzielili się swoimi 
wrażeniami i wspomnieniami.  



RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ,  
CZYLI JAK WSPÓŁPRACUJEMY Z  

POLSKIM STOWARZYSZENIEM KORCZAKOWSKIM 

 Wyjeżdżamy na 
Wigilie Korczakowskie, 
gdzie spotykamy się z 
przedstawicielami  
placówek noszących imię 
Janusza Korczaka.  

Bierzemy udział w ważnych 
wydarzeniach inicjowanych 
przez PSK – ostatnim było 
odsłonięcie pomnika Janusza 
Korczaka w Warszawie.  



W ogólnopolskim konkursie  
Samorząd Janusza Korczaka 
na medal – w 2008 roku 
zajęliśmy  III miejsce   

Akcja Marzenia i Latawce 
Wypuszczamy razem z innymi 
dziećmi w Europie latawce 



Przerwa w nauce czas na 
zabawę 

Dzień Chłopaka co roku  

obchodzimy bardzo ciekawie.  

Samorząd staje na głowie, aby  

wszyscy dobrze się bawili! 

                      Udaje się!!  



A to ciąg dalszy… 
 Zabawa andrzejkowa to bardzo mile 

widziana i szczególnie oczekiwana 
impreza, którą od lat organizuje SU. 

 
Wróżki i wróżbici przepowiadaj 

przyszłość!. 
 Salon strachu tylko dla tych, co mają 

mocne nerwy. 
 Jeżeli masz mało czasu możesz poprawić 

urodę w salonie  piękności.  



Ale to nie koniec!  
 Dzień Wzajemnej Sympatii, czyli Walentynki  
 

Koronacja na króla i królowa  

walentynek  

Ciekawe kto zdobędzie tytuł i koronę 

Najsympatyczniejszych w szkole  

Pomysły i plany rodzą się we 
wrześniu. Poczta walentynkowa, 
życzenia, pozdrowienia muzyczne, 
konkurs upominkowy i finał, czyli 
apel przygotowywany przez SU: 
randka w ciemno, czar par, turniej 
wiązany … a może coś jeszcze?  



Gramy w zielone, czyli 
ekologiczne igraszki  

W ruch łopatki i w ruch grabki,  

 wokoło będą  rosły kwiatki . 
 

 
 

  Swoje trzy grosze mamy  

  w powstaniu skalniaków. 

  Każdy samorząd klasowy 

   ma pod opieką  część  

               szkolnego ogródka, 

 

 

 



Fotograficzna 
dokumentacja jednego ze 
szkolnych projektów 
ekologicznych  

Szkolne projekty 
ekologiczne pod 
hasłem „Ekologia 
na co dzień”  SU 
przeprowadza co 
trzy lata. 
Samorządy 
klasowe 
rywalizują w  nich 
o tytuł Zielonej 
Klasy. 



We wrześniu – Sprzątanie 
Świata  

Jak co roku bawimy się w  

 śmieciarzy! 
Aby słonko pięknie nam grzało,  

a ptaki zamiast śmieci fruwały 

Na hasło Samorządu śmiało 

W lesie śmieci zebraliśmy niemało   

  

 

   



W kwietniu - Dzień Ziemi 
 Młodzi ekolodzy na start! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Na razie rysujemy plakaty i rozdajemy 

 ulotki, ale kiedyś trzeba będzie przejść do  

czynów …  

Może jak będziemy w prawdziwym 
samorządzie! 

                   Wiedzę już zdobywamy! 



Na pomoc innym –  
o działaniach charytatywnych 

   Słodki Mikołaj To nasz pomysł!  
Przed świętami Bożego Narodzenia  dzielimy się z innymi 

dziećmi słodyczami. Przekazujemy je Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci i Oratorium Sióstr Michalitek w 
Radomiu.  Tak już jest od pięciu lat. Akcja cieszy się 
dużym powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły.       

    Corocznie bierzemy udział w 
ogólnopolskiej akcji Góra 
Grosza i choć zbiórka trwa 
tylko tydzień to cały rok 
planujemy i nagłaśniamy tą 
akcję.  

 



Pomagamy, 
pomagamy  
dobre serca przecież 
mamy. 

  Co roku  kilka groszy z naszych 

uczniowskich zaskórniaków oddajemy na 

rzecz akcji Pomóż i Ty rozprowadzając 

kalendarzyki – cegiełki. Zawsze ten 

przysłowiowy „wdowi grosz” może komuś 

pomóc 

   Pomóż i ty! – udział w 
ogólnoeuropejskiej akcji humanitarnej 
UNICEF-u na rzecz dzieci w Kongo 

 

Karty świąteczne, stroiki, ozdoby i upominki 
poszły jak woda, a my zebraliśmy kasę dla naszych 
kolegów w Kongo. 
 Dla nich śpiewaliśmy też kolędy i pastorałki w 
świetlicy „Szansa” 
Wszystkie zarobione pieniążki wpłaciliśmy na 
rzecz fundacji Fajnie, że aż 1800 naszych 
rówieśników dostanie szczepionki i  posiłki.  
 
Może nie wypada się chwalić, ale jesteśmy dumni 
z tego, co zrobiliśmy! 



Twórcza rywalizacja  
Co roku w naszej szkole Samorząd organizuje 

Międzyklasowy  Konkurs „Jaka jesteś klaso?”. 

Przez cały rok szkolny zbieramy punkty  

przyznawane za zadania zaplanowane w planie  

pracy Samorządu Szkolnego. 

W ten sposób wyłaniamy najlepiej działający  

samorząd klasowy .  

      Nagrodą jest wyróżnienie z rąk    

      Dyrekcji, dyplom i praktyczny 

       upominek dla klasy.   

 

 



Świąteczne Konkursy 
Co roku w związku przed Boży 
 Narodzeniem ogłaszamy różne konkursy  
dla uczniów oraz dla samorządów  
klasowych  
W jednym roku był to: Najdłuższy  
łańcuch choinkowy, w drugim: Choinka do 
 nieba, w trzecim … jeszcze nie pora, ale 
 coś wymyślimy 
 
Tradycyjne uczniowie mogą uczestniczyć  
w konkursach na szopkę  
bożonarodzeniową, wystrój sal, kartkę       

świąteczną i inne w zależności o    
                          naszej pomysłowości.    
    
 
 



Aktywnie i z zaangażowaniem – udział  
w projektach 

Maczamy palce w każdym projekcie 
szkolnym.  Mamy wyznaczone zadania i 
czuwamy nad ich wykonaniem. Czasami sami 
planujemy i organizujemy działania.  
A oto efekty naszej pracy z ostatnich lat…    

 9 Maja Dzień 
Europy – europejski projekt 
2008 
- konkursy wiedzy o pomocy Unii,  
- wyróżnienie w konkursie 
plastycznym  
- Rozwiązujemy problemy dzieci 
z ulic Burkina Faso 
- Spotkania z misjonarką i 
Dyrektorem Caritas Diecezji 
Radomskiej 
 



Trzymaj formę – 
ogólnopolski projekt 
profilaktyki zdrowia 
W ZDOWYM CIELE 
ZDROWY DUCH  

Ogólnopolska kampania 
Zachowaj Trzeźwy 
Umysł Edycja 2008  
festyn rodzinny „W 
poszukiwaniu kwiatu 
paproci” 

Szkolna Akademia 
Bezpieczeństwa – 2007 i 
2008 
Zawody ratownictwa  
przedmedycznego 
Bezpiecznie w drodze 
do szkoły - konkursy i 
prezentacje  



A TERAZ TO,  
 CO SIĘ NE ZMIEŚCIŁO…  



9 MAJA DZIEŃ EUROPY 
KONKURS WIEDZY O UNII 
EUROPEJSKIEJ  

TERAZ WIEMY JAK SIĘ ŻYJE W KONGO 

WIELKIE DYKTANDO  DOROSLI KONTRA 
DZIECI. CIEKAWE KTO BĘDZIE LEPSZY?  

JA MŁODY PATRIOTA…  
- PROJEKT PATRIOTYCZNY 



Wracamy do źródeł, czyli jak 
uczymy się samorządności 

Zaczynamy  od poznawania naszych praw 
Konkursy  o prawach dziecka i ucznia 
Krzyżówki  

Tworzymy prawa wewnątrzszkolne 
Podpisujemy kontrakty 
Opiniujemy szkolne procedury zachowania 

Organizujemy naszą pracę – sekcje 
Przekazujemy informacje – gazetki, tablice 
Pilnujemy porządku  
Kontrolujemy strój szkolny 
Prowadzimy dokumentację SU 
 

Organizujemy życie szkoły 
Dyskoteki 
Konkursy 
Przygotowujemy i prowadzimy apele i audycje 



Ja młody patriota - taki kontrakt 
wypracowaliśmy i podpisaliśmy   

KONKURS O PRAWACH DZIECKA I UCZNIA 



NASZE APELE 

Organizujemy spotkanie z Mikołajem 
Rozwiązujemy krzyżówkę o prawach 
dziecka 

Na apelach nagradzamy najlepszych 

Dzień Papieski 
to nowa 
tradycja 
w naszej szkole 



SAMORZĄDNOŚĆ  DAJE  NAM  PRAWA   
21 MARACA  TO  NIEZŁA  ZABAWA. 

 Dzień Samorządności zamiast wagarów!   



Nasz głos, czyli szkolna 
gazetka Głos Żaczka 

Co roku opiekun SU z pomocą  

polonistów szkoli kolejną redakcję  

naszej szkolnej gazetki Głos Zaczka.  

Trochę już tego było.  

Redaktorzy zbierają materiały  

i przygotowują z pomocą opiekuna 

wydanie bezpłatnej gazetki, która  

rozchodzi się jak świeże bułeczki.  

Niestety, nie ukazuje się ona  

regularnie, ale od przyszłego roku  

szkolnego ma się to zmienić, bo mamy  

już nową pracownię komputerową. 

Liczymy na to bardzo.  

 



A TERAZ NOWE WYBORY  
I ZACZYNAMY WSZYSTKO OD POCZĄTKU … 

2009 



Dziękujemy za 
uwagę 

Samorząd Uczniowski PSP w Kowali 


