
 
Samorząd Uczniowski PSP w Czarnej w roku szkolnym 2021/2022

zrealizował wiele przedsięwzięć, a wszelkie działania 
i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego,

próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu 
i zrobienia czegoś dla innych.

 
O tym, co zostało zrobione można było przeczytać również na szkolnej

stronie internetowej, gdzie zamieszczonych było też wiele zdjęć
potwierdzających naszą działalność. SU systematycznie przygotowywał

gazetki tematyczne oraz gazetki związane 
z przeprowadzanymi w szkole akcjami

 
SU działał w składzie:

 
* Roksana Tarnowska

* Marcelina Białek
* Julia Zawadzka
* Natalia Furga

 
Tegorocznym opiekunem samorządu była pani Paulina Hrostek, 

która czujnym okiem doglądała i pomagała w wielu kwestiach.
 
 



Wrzesień:  zdążyliśmy pomóc w organizacji Dnia Przedszkolaka - zabawach dla naszych
najmłodszych dzieci. Swą pracę Samorząd kontynuował poprzez uświetnienie Dnia Chłopaka
organizując małe upominki z życzeniami dla wszystkich chłopców w naszej szkole. Z tej
okazji również V klasa przygotowała tematyczną gazetkę. 

Październik:przewodnicząca powitała pierwszoklasistów na uroczystym ślubowaniu klas I 

Listopad: 11 listopada - Dzień Niepodległości. Samorząd aktywnie uczestniczył w pomocy
organizacji „Koncertu dla Ukochanej” a VI klasa przygotowała gazetkę tematyczną. 

Grudzień: Miesiąc grudzień upływał w świątecznym nastroju. Wszyscy wyczekiwali
Mikołaja. Samorząd w osobach aniołków i Świetego Mikołaja wręczali drobne upominki tym
starszym jak  i młodszym.
Nasz Samorząd włączył się również w akcję na temat zdrowego jedzenia - przygotował
zdrowe przekąski dla naszych uczniów. 

Nasz samorząd uczniowski rozpoczął swoją pracę we wrześniu 2021. 
Czas na małe podsumowanie:

i złożyła im życzenia. Pierwszaki otrzymały piękne zakładki, które zostały własnoręcznie
wykonane przez Samorząd. W październiku obchodziliśmy również dzień najważniejszych osób

w szkole - nauczycieli. Każdy nauczyciel otrzymał słodki upominek. 
 

 



dni kolorów, 
belgijka tańczona na przerwach, 
dni tematyczne np. dzień skarpet nie do pary, 
dzień dresów, dzień czapki mikołajkowej. 

pocztę walentynkową, 
dzień chłopaka, 
dzień dziewczyny oraz dzień nauczyciela.

 
PONADTO...
SU zorganizował mnóstwo ciekawych dni na umilenie czasu spędzanego 
w szkole. Były to między innymi:

Zorganizowano 

 
Każdy w swoje święto dostał mały upominek. 

Na ile było to możliwe - staraliśmy się również pomóc w organizacji i zachęcać
do aktywnego uczestnictwa w Dniu Dziecka i Dniu Sportu. :)

 
Dziękujemy wszystkim uczniom, że tak chętnie włączali się w organizowane

przez nas przedsięwzięcia oraz dziękujemy wszystkim wychowawcom 
i nauczycielom, za to, że pomagali w realizacji wszystkich zamierzeń.

 
Dziękujemy również dyrekcji za to, że za każdym razem popiera i wspiera nasze

propozycje, plany i działania.
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Działamy.. 


