
Festiwal Samorządności Ekonomika
czyli o działalności Samorządu w roku szkolnym 2021/2022



Powrót po nauce
zdalnej

1. Powrót działalności
Samorządu po przerwie
zdalnej nauki;

2. Nowy opiekun Samorządu 
Uczniowskiego;

3. Zmieniona formuła działania:

✓ nowy regulamin;

✓ nowy organ SU – Rada 
Samorządów Klasowych –
każda klasa w Samorządzie;

✓ Przewodniczący SU → 
wybory pośrednie.



Akcje w szkole

W ciągu roku zorganizowaliśmy wiele akcji w szkole:

• Dzień Chłopaka;
• Święto Niepodległości;
• Mikołajki;
• kiermasz podręczników oraz kiermasz 

świąteczny we współpracy z Wolontariatem;
• Dzień Kobiet;
• Poczta walentynkowa.

W czasie akcji oraz konkursów odbywały się loterie, w
których do wygrania były bilety do kina oraz nagrody w
formie kart podarunkowych i książek!







A także po raz pierwszy

• No Backpack Day;
• Prima Aprilis – konkurs na przebranie

z bajki;
• tłusty czwartek;
• konkurs walentynkowy.

W czasie akcji odbywały się loterie, w
których do wygrania były bilety do kina!



Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 14.10



Wycieczka do 
Sandomierza – 28.10

Przedstawiciele Samorządu uczestniczyli w
zorganizowanej przez p. Florczyk wycieczce do
Sandomierza. W programie znalazła się m.in. wizyta
w Radzie Miasta Sandomierz i spotkanie z
burmistrzem p. Marcinem Marcem.



Samorząd w akcji
Uczestniczyliśmy w różnych konferencjach i
panelach dyskusyjnych:

✓ Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa;
✓ Szkolny Budżet Obywatelski;
✓ Panel dyskusyjny „Bieżące wyzwania i

problemy młodzieży” (29.04).



Nowa jakość pracy
Po raz pierwszy szkoła
realizuje miejskie projekty
samorządowe: Projekt
Wsparcia Samorządów
Uczniowskich #SU-w-ak
oraz Szkolny Budżet
Obywatelski.

✓ Fundusze na zmiany w
szkole;

✓ Rozwój samorządności
wśród uczniów;

✓ Promocja działań miasta
wśród młodych.



My spod znaku Kopernika –
konferencja 
przygotowawcza do 
jubileuszu

W ramach projektu:

✓ zorganizowaliśmy panel dyskusyjny
przed 550. urodzinami patrona
naszej szkoły (26.04);

✓ zorganizowaliśmy konkurs plastyczny
wraz z nagrodami;

✓ zakupiliśmy baner z wizerunkiem
Mikołaja Kopernika.



EkonomikTV – Twój głos 
w Twojej szkole

W ramach projektu zakupiliśmy kamerę, dzięki
której działa nasz kanał na YouTube oraz szkolną
telewizję. Publikujemy na nim różne filmy m.in. z
okazji święta Niepodległości, wsparcia dla Ukrainy
czy wywiady z uczniami ze szkoły.



Festiwal Samorządności 
Ekonomika 

W ramach projektu:

✓ zorganizowaliśmy konkurs na logo
szkoły;

✓ pozyskaliśmy fundusze na rollup
Samorządu Uczniowskiego;

✓ wprowadzamy zmiany w regulaminie
SU.



Zmiany w Regulaminie Samorządu 
Uczniowskiego

Aby nasz Samorząd działał coraz 
sprawniej, wprowadzamy zmiany 

w regulaminie:

dodajemy zapis o logo SU;

zmieniamy zasady wybierania 
Przewodniczącego SU:

uczniowie z klas pierwszych oraz 
kończących szkołę nie mogą 

kandydować;

wybory powszechne;

każdy członek Rady Samorządów 
Klasowych będzie miał obowiązek 

działania w jednej z komisji.



To było do teraz… 
A co będzie później?



Wszystko w waszych rękach!

Jakie propozycje dotyczące działań 

Samorządu Uczniowskiego macie?

Co chcielibyście zmienić?

Zdecyduj, co można zrobić nowego w szkole!



Zmieniamy się
dla was!
Planujemy zmiany w funkcjonowaniu Samorządu Uczniowskiego:

✓ wybory powszechne na Przewodniczącego SU i Rzecznika Praw Ucznia;
✓ bliższa współpraca z uczniami;
✓ każdy członek Rady Samorządów Klasowych w komisji samorządu!



Stwórzmy
wspólnie

Księgę Dobrych
Praktyk!

Masz jakieś pomysły na zmiany w Samorządzie i w 
szkole?

Nie czekaj! Już dziś napisz wiadomość do p. Marcina
Maciuka, używając dziennika elektronicznego Librus i

przekaż swoje propozycje!

Masz wpływ na to, co się dzieje w szkole! To od 
ciebie zależy!



Szkolny Budżet
Obywatelski

Nasza szkoła bierze udział w projekcie o nazwie
Szkolny Budżet Obywatelski. Każdy uczeń naszej
szkoły miał możliwość złożenia własnego projektu.

Po przeanalizowaniu pod względem formalnym i
merytorycznym zgłoszonych wniosków
zakwalifikowano 4 uczniowskie projekty. W dniach
19-24 maja odbędzie się głosowanie.



INFO EKRAN Celem projektu jest zamontowanie przy wejściu
do szkoły ekranu, na którym wyświetlane będą
bieżące informacje dla uczniów (zmiana sal,
wydarzenia w szkole, szczęśliwy numerek itp.) W
tym celu zostanie zakupiony komputer z
oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie
informacji.



Nagłośnienie 
sali 
gimnastycznej

Celem projektu jest zakupienie głośników wraz z
dwoma mikrofonami, które posłużyłyby jako
pomoc podczas uroczystości szkolnych. Sprzęt
umiliłby również uczniom czas podczas zajęć
wychowania fizycznego, na meczach oraz na
przerwach poprzez odtwarzanie muzyki.



Sprawdzammm…czas

Projekt zakłada umieszczenie 8 zegarów na
szkolnych korytarzach po to, by
zwiększyć punktualność u uczniów i ograniczyć
korzystanie z telefonów komórkowych.



Zieleń w 
szkole

Projekt zakłada umieszczenie na szkolnych
korytarzach regałów z roślinami. Zieleń ociepli
przestrzeń korytarzy i pozytywnie wpłynie na
psychikę uczniów.



Dziękujemy za obejrzenie
prezentacji!

Prezentację przygotowali:
Marcin Wątko – Przewodniczący SU

oraz
Maksymilian Klita – Przewodniczący sekcji projektowej


