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        wrzesień-kwiecień, 2014/2015 r. 

 

 

 

Jury  

Konkursu „Lider samorządu uczniowskiego” 

Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222  

02-326 Warszawa 

 

 

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych. 

  

Informujemy, że nasza szkoła – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele 

w okresie od września 2014 do kwietnia 2015 wykonywała zadania przewidziane regulaminem 

konkursu Lider samorządu uczniowskiego. 

Kiedy konkurs został ogłoszony opiekun samorządu uczniowskiego przedstawił nam 

informację o konkursie. Wspólnie pojęliśmy decyzję, że przystępujemy i podejmujemy wyzwanie.   

W poniższych sprawozdaniach przedstawiamy realizację wykonywanych zadań.  

 

 

 

KRÓTKIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH ZADAŃ: 
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Zadanie 1. 

Przeprowadzenie konkursu na najbardziej lubianego, wymagającego… nauczyciela. Głosowanie 

może się odbyć, np. poprzez wypełnienie anonimowych ankiet przygotowanych przez samorząd 

uczniowski. Ankiety można wrzucać do urny wystawionej na głównych holu szkoły. Wyniki powinny 

być ogłoszone uroczyście, np. na apelu, w gazetce szkolnej lub poprzez szkolny radiowęzeł.  

Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych/zdjęć przesłanej do jury konkursu. 

 

Wykonanie: 

Liczba uczestników ankiety: 106 

Liczba klas: sześć  

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi:  

W tym roku szkolnym samorząd postanowił zebrać od nauczycieli zdjęcia z dzieciństwa        

i powiesić na tablicy ściennej. Tak też się stało. Opiekun Samorządu wraz z przedstawicielami 

zbierał dosyć długo te zdjęcia od nauczycieli. Uczniowie zapoznali się z fotografiami i w „ankiecie”, 

która odbyła się 17 marca pisali na którym zdjęciu jest jaki nauczyciel; z ciekawości czy uczniowie 

zdają sobie sprawę, że nauczyciele musieli przejść to co my - szkołę. W drugiej ankiecie znajdowały 

się pytania: „Jaki jest Twój ulubiony nauczyciel?”, „Jaki nauczyciel według Ciebie jest najbardziej 

wymagający?”.  

Gdy przedstawiciele samorządu (Łukasz Mazela, Mariola Pogan i Łukasz Grudnik) 

wchodzili do klas zapadała cisza, więc nie trzeba było tracić czasu na niepotrzebne zwracanie uwagi.  

Każdy dostał arkusz z numerami zdjęć, uczniowie musieli dopasować tylko literkę. Numery zdjęć     

i literki były wyświetlane w każdej sali na projektorze – uczniowie byli zobowiązani do podpisania 

się, żeby było wiadomo kto „wygrał” mini konkurs. Natomiast na zadane dwa pytania „Jaki jest 

Twój ulubiony nauczyciel?”, „Jaki nauczyciel według Ciebie jest najbardziej wymagający?” 

młodzież pisała na osobnych wydrukowanych przez samorząd kartkach, ta była anonimowa – jak to 

w ankiecie zwykle bywa. 

Wyniki mini konkursu oraz ankiet uczniowie poznają po egzaminach gimnazjalnych, by 

przed egzaminami nie bujali w obłokach i nie dekoncentrowali się. 

Wstępnie sprawdzono odpowiedzi uczniów. Przeciętnie każdy uczeń odgadł sześć - osiem 

nauczycieli ze zdjęć z siedemnastu; oprócz tego ten mini konkurs pokazał SU, że uczniowie są zżyci             

z nauczycielami i ufają im. Na pytanie: „Jaki jest Twój ulubiony nauczyciel?” dużo padło 

odpowiedzi: Pani Małgorzata Biniek, Pani Dorota Tracz, Pani Małgorzata Rabczyńska. Na kwestie: 

„Jaki nauczyciel według Ciebie jest najbardziej wymagający?” pisano: Pani Magdalena Zięcina. 
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Zadanie 2. 

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: Co Ci się w naszej szkole podoba, co 

oceniasz negatywnie, jakie zmiany wprowadziłbyś/wprowadziłabyś? Jak oceniasz swoje relacje  

z kolegami ze szkoły, co jest w porządku, a co wymaga poprawy? 

Ocena na podstawie wyników ankiet przesłanych do jury konkursu. 

 

Wykonanie: 

Liczba uczestników ankiety - 116 

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi:  

Zaplanowana ankieta o „atmosferze szkolnej” została przeprowadzona w styczniu. Samorząd 

uczniowski kilka dni wcześniej rozplanował wszystkie pytania. Były to pytania zamknięte i otwarte. 

Gdy przewodniczący – Łukasz Mazela (III A) wraz z jego zastępcą – Mariolą Pogan (II A) 

wchodzili do klas, rozdając karteczki na których były pytania – zawsze zapadała cisza. Uczniowie 

skupieni czytali i rozwiązywali pytania na kartkach. Jednemu uczniowi do wypełnienia ankiety 

średnio zajmowało 4,5 min.   

Nazajutrz samorząd uczniowski po godzinach lekcyjnych zostawał chwilę w szkole                

i sprawdzał odpowiedzi. Po kilku dniach trójka samorządowa znała już wyniki. Nie wypadły one tak 

źle jak to niektórym mogłoby się wydawać, ponieważ w dzisiejszych czasach młodzież jest różna     

i dużo się o niej słyszy – niekoniecznie dobrych rzeczy. Jednak nasza młodzież gimnazjalna 

podeszła do tego zadania odpowiedzialnie i rzetelnie.  

Na pytanie: „Co Ci się podoba w naszej szkole?” ankietowani najczęściej odpowiadali: 

konkursy, ciągłe zmiany, nowe komputery, atmosfera, e-dziennik, korytarz szkolny „kolumnowa” – 

gdzie siedzi duża część uczniów, dyżury nauczycieli podczas przerw, szczęśliwy numerek, projekt 

„Comenius”, działalność samorządu, wycieczki, sklepik szkolny, nowe rolety w salach, ciepłe 

napoje, automat, sala gimnastyczna (na której jest ścianka wspinaczkowa, zegar, tablice do kosza, 

bramki, materace, drabinki i kantorek – gdzie jak źle się czujemy zawsze możemy przyjść na 

„leżankę” i ciepłą herbatkę), wygląd szkoły, dyskoteki, nastawienie nauczycieli, okazywana pomoc 

od innych uczniów i nauczycieli oraz wiele innych. Na pytanie: „Co oceniasz negatywnie?” 

uczniowie odpowiadali: psujące się klamki od drzwi, niezapowiedziane kartkówki, krótkie przerwy.  

Na temat „Jakie zmiany wprowadziłbyś/wprowadziłabyś?” odpisali: dłuższe przerwy, mniej 

kartkówek, mniej lekcji, większe lustra w toalecie. Ze sprawą „Jak oceniasz swoje relacje  

z kolegami ze szkoły, co jest w porządku, a co wymaga poprawy?” w skali od 1 do 6 odpowiadali 

pozytywnie - średnia tego czy relacje pomiędzy uczniami są dobre wyniosła 5. 

            Widać po przeprowadzonej ankiecie, że w naszej szkole panuje przyjemna atmosfera. 

Oczywiście jesteśmy dumni i cieszymy się z wyniku przeprowadzonej ankiety. 
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Zadanie 3. 

Przygotowanie szkolnej gazetki.  

Ocena na podstawie prac przesłanych do jury konkursu. 

 

Wykonanie:  

W naszej szkole co dwa miesiące od września publikujemy gazetkę szkolną „SzkolneEcho - 

Biały Kościół”. Opiekunem gazetki jest Pani Magdalena Zięcina, która w poprzednich latach 

również prowadziła i była opiekunem „SzkolnegoEcha - Biały Kościół”. Pani Zięcina zachęca do 

aktywnego  działania wszystkich uczniów – nie tylko tych, którzy działają w sekcji dziennikarskiej. 

Kółko dziennikarskie wraz z opiekunem ma spotkania w pierwsze środy miesiąca o godz. 7:40. Na 

kółku omawiane są artykuły napisane i te które dopiero są tworzone przez uczniów.  

            We wrześniu opiekun gazetki zapytał czy jesteśmy chętni do wystartowania w konkursie 

internetowym na najlepszą gazetkę. W 2013/2014 r. proponowany konkurs nasza szkoła wygrała. 

Dostaliśmy kilka wydrukowanych egzemplarzy oraz dyktafon. W konkursie chodziło, żeby 

regularnie co miesiąc wstawiać gazetkę – potem gazetki podlegają internetowemu głosowaniu. 

Jednak wspólnie zdecydowaliśmy, że gazetki będą „wydawane” co dwa miesiące i zostaną 

drukowane w formacie A4, i wstawiane na stronę internetową naszej szkoły. Na stronie gimnazjalnej 

została założona zakładka „SzkolneEcho - Biały Kościół”. 

Przede wszystkim w gazetce umieszczane są artykuły pisane przez uczniów naszej szkoły     

z sekcji dziennikarskiej, która działa bardzo aktywnie. Artykuły poświęcone są ciekawym 

wydarzeniom szkolnym. Czasami zdarza się zakładka „UŚMIECHNIJ SIĘ!”, gdzie są umieszczane 

żarty. Uczniowie również piszą o tym co robią po szkole i czym się interesują. Pojawiają się 

cykliczne artykuły związane z absolwentami naszej szkoły, którzy przedstawiają swoje wspomnienia 

o naszym patronie ks. Janie Twardowskim w związku ze stuleciem urodzin księdza, które będziemy 

obchodzić 1 czerwca bieżącego roku.  

„SzkolneEcho – Biały Kościół” ma dużo kolorów, jest posegregowana, przez co jest 

przejrzysta i ciekawa, zawdzięczamy to uczniom, ale również Pani informatyk – Grażynie Pogan. 

Nie jeden człowiek kupiłby ją w sklepie jeżeli byłaby taka możliwość.  

 

Ocena efektów zadania. Wnioski, spostrzeżenia:  

Uczniowie są bardzo zadowoleni ze swoich efektów, zbierają wiadomości, uczą się pisać artykuły 

(co pomoże im na egzaminie gimnazjalnym), umieszczają w odpowiednim formacie w edytorze 

tekstu. Sekcja dziennikarska na pewno chciałaby zaangażować więcej osób z klas pierwszych, żeby 

kontynuowali wydawanie gazetki w przyszłych latach, ponieważ to świetna nauka poprzez zabawę. 
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Zadanie 4. 

Przygotowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany przez samorząd uczniowski cel, 

np. przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych, zorganizowanie zbiórki ubrań, zabawek 

dla miejscowego domu dziecka.  

Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych/zdjęć przesłanej do jury konkursu. 

 

Wykonanie:  

W roku szkolnym 2014/2015 zaangażowaliśmy się w trzy akcje charytatywne. Nawiązaliśmy 

współpracę z Caritas Polska i wspólnie z nimi podjęliśmy się zbiórki zakrętek plastikowych. Akcja 

prowadzona w naszej placówce ma na celu przede wszystkim uświadomienie młodzieży, że              

w okolicy znajdują się osoby potrzebujące, którym można pomóc. Zbiórka prowadzona jest na rzecz 

uczennicy z naszego terenu, która wymaga stałej opieki specjalistycznej. Akcja pokazuje młodzieży 

gimnazjalnej, że pomóc można niewielkim nakładem sił, że nie zawsze trzeba dużych środków i że 

pomóc może każdy, a przy okazji chroni środowisko segregując odpady. 

 Kolejna akcja, do której zaprosiliśmy uczniów naszego gimnazjum  - to zbiórka 

makulatury. Zgłosiliśmy szkołę do konkursu selektywnej zbiórki odpadów. Działanie to prowadzone 

jest w formie konkursu, uczeń o najlepszych wynikach w zbiórce otrzyma nagrodę rzeczową.  

Zbiórkę prowadzimy wraz z firmą INTER-SORT, która pomogła nam zorganizować akcję oraz 

zapewnia odbiór makulatury i innych surowców z naszej placówki. Akcja ta jest szczególnie ważna, 

gdyż znajdujemy się w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego  i powinniśmy segregować odpady 

oraz dbać o otaczające nas środowisko. Jej celem jest przede wszystkim edukacja ekologiczna 

młodzieży. 

Kolejnym działaniem o charakterze charytatywnym było zaangażowanie młodzieży w pomoc 

dzieciom z Domu Małego Dziecka w Krakowie. W ramach akcji prowadzimy w szkole zbiórkę 

środków czystości, artykułów papierniczych oraz higienicznych dla dzieci z tej placówki. Poprzez 

udział w tej akcji chcemy pokazać naszym kolegom i koleżankom, iż wokół nas są bardziej 

potrzebujący, że powinniśmy umieć się dzielić tym co mamy. Akcja prowadzona jest w ramach 

zbliżającego się Dnia Dziecka – pragniemy zrobić przyjemność małym podopiecznym Domu 

Dziecka. 

Wszystkie prowadzone akcje charytatywne są w toku, ich zakończenie przewidujemy           

w czerwcu. Informacje o tych działaniach zostały przedstawione uczniom podczas apelu szkolnego 

oraz za pomocą plakatów. Stale monitorujemy postępy  i zachęcamy uczniów do zaangażowania się 

w działania.  
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Zadanie 5. 

Jak oceniasz pracę samorządu uczniowskiego w swojej szkole oraz czym powinien się zająć? Ocena 

podstawie ankiet przesłanych do jury konkursu. 

 

Wykonanie:. 

Liczba uczestników ankiety - 116 

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi: 

W  regulaminie  Samorządu  Uczniowskiego  jest  zapisane:  

1. „SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły” 

Na podstawie pierwszego punktu uczniowie z SU zorganizowali ankietę. Samorząd zadał pytania: 

Czy czujesz się odpowiedzialny za swoją szkołę?; Czy masz możliwość uczestniczenia w życiu 

szkoły? Odpowiedzi na te pytania były pozytywne. Wszyscy opowiadali, że czują się 

odpowiedzialni oraz mają dużą możliwość pokazania się w szkole.  

2. „SU jest powołany do reprezentowania społeczności uczniowskiej wobec organu szkoły, 

organów i organizacji pozaszkolnych.” 

Ten przepis również jest w zupełności wypełniany. Samorząd reprezentuje szkołę m.in. wtedy, gdy 

rozwozi kartki świąteczne w Gminie Wielka Wieś. SU omawia różne rzeczy na apelach szkolnych – 

widać wtedy, że samorząd dzielnie i aktywnie pracuje.  

 3. „Uczniowie szkoły tworzą następujące organy: samorządy klasowe, radę uczniowską” 

Tym punktem regulaminu SU zajęło się na początku września. Wybrane zostały osoby, które 

tworzą: samorząd klasowy i radę uczniowską. 

 4. „Sekretarz samorządu czuwa nad dokumentowaniem realizacji zadań” 

Co miesiąc sekcja kronikarska wymienia się szkolną kroniką i opisują wydarzenia. W kronice 

wydarzenia wpisywane są na bieżąco. Kronika jest przejrzysta, kolorowa. Nie brak w niej zdjęć. 

Oprócz tego sekretarz dokumentuje każde spotkanie SU – prowadząc księgę protokołów.  

 Na podstawie tych wybranych, omówionych punktów Regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego, można stwierdzić, że samorząd szkolny działa aktywnie i zgodnie z regulaminem. 

Dzięki ankiecie: „Czy czujesz się odpowiedzialny za swoją szkołę?; Czy masz możliwość 

uczestniczenia w życiu szkoły?” można wywnioskować, że również uczniowie zgadzają się z tym, 

że samorząd jest ambitny. Każdą działalność, którą robi samorząd fotograf szkolny upamiętnia je. 

Zdjęcia są wywieszane na gazetkach szkolnych oraz są wstawiane na stronę internetową. W innej 

ankiecie uczniowie pisali, że cieszą się z tego, że samorząd działa bezbłędnie na rzecz szkoły. 

Młodzież cieszy się z dyskotek, apeli, konkursów, mikołajek, walentynek, akcji charytatywnych, 

debat itd. organizowanych przez SU. Szkoła powinna zająć się promowaniem jej, poprzez wyjazdy 

do szkół podstawowych z prezentacjami o szkole – na pewno zachęciło by to wiele z nich. 
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Zadanie 6. 

Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się 

przed tym bronić.  

Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych przesłanej do jury konkursu. 

 

Wykonanie: 

Liczba przeprowadzonych debat: jedna  

Liczba uczestników: dziewięć oraz publiczność (do głosowania) 

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi:  

1 kwietnia w gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego odbyła się debata oksfordzka „Tytoń, 

narkotyki, dopalacze, alkohol - jak się przed tym bronić”. W debacie brała udział Mariola Pogan, 

która była marszałkiem. W opozycji zasiadła Wiktoria Krawiec (II A), Grzegorz Kowalski (I A), 

Filip Gałczyk (I A) oraz Tomasz Baran (III A), a w propozycji Karolina Bubak (II A), Łukasz 

Mazela (III A), Waldemar Pęgiel (I B) oraz Natalia Nowotarska (III A). W roli publiczności 

wystąpili  uczniowie  klas  pierwszych  –  około  30  osób. 

 Na samym początku marszałek przedstawił temat debaty oraz członków opozycji                    

i propozycji . Zachęcił również publiczność do uważnego słuchania. Zaraz po tym przedstawiciel 

propozycji Karolina Bubak wyjaśniła pojęcia związane z tematem debaty oraz przedstawiła swoje 

argumenty. Na to odpowiedziała przedstawicielka opozycji Wiktoria Krawiec. Następnie reszta 

członków poszczególnych grup wypowiedziała się na ten temat. Po tym gdy wszyscy zabrali głos 

rozpoczęła się wymiana argumentów między poszczególnymi członkami opozycji i propozycji. 

Omawiali dogłębnie swoje argumenty, cytując siebie nawzajem i robiąc wszystko żeby wygrać. 

Po tej części debaty głos zabrała Mariola Pogan. Poprosiła publiczność o zagłosowanie na 

propozycje lub opozycje. Publiczność nie zagłosowała jednomyślnie. Był remis. Marszałek 

postanowił o dogrywkę i dał propozycji i opozycji kilka minut do narady. Wtem każda z grup 

zaczęła porządnie przygotowywać argumenty. Po kilku minutach czas się skończył. Każdy mówca 

zaczął ponownie wygłaszać swoje wypowiedzi. Wszyscy starali się eliminować nawzajem swoje 

argumenty. Pojawiały się również ze strony propozycji zarzuty do opozycji o to, że używali 

Internetu w telefonie. Na szczęście ta sytuacja była jedynie wymysłem i nie doprowadziła do kłótni. 

Po kilkunastu minutach ostrych wymian zdaniami najlepszym mówcą okazał się Filip Gałczyk         

z opozycji, który na potwierdzenie swoich argumentów posługiwał się Konstytucją. Oprócz tego 

jego wypowiedzi były spójne i logiczne. 

Ponownie zabrał głos marszałek i poprosił widownie o zagłosowanie. Tym razem wygrała 

opozycja. Mimo że wygrali jedynie 3 głosami byli z siebie bardzo dumni i zadowoleni. Następnie 

Mariola Pogan podziękowała wszystkim za przybycie, a opozycja i propozycja uścisnęli sobie ręce. 
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Zadanie 7: 

Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się 

przed tym bronić. 

 

Wykonanie: 

Liczba przeprowadzonych debat: jedna  

Liczba uczestników: dziewięć oraz publiczność (do głosowania)  

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi:  

8 kwietnia w gimnazjum im ks. Jana Twardowskiego odbyła się druga debata na temat 

„Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed tym bronić.” W debacie brała udział 

Mariola Pogan, która była marszałkiem. W opozycji zasiadł Andrzej Kołodziejczyk (I B), Grzegorz 

Kowalski (I A), Filip Gałczyk (I A) oraz Mateusz Kowalski (I A), a w propozycji Wiktoria Krawiec 

(II A), Karolina Bubak (II A), Łukasz Mazela (III A) oraz Patryk Jopek (I A). W roli publiczności 

wystąpili uczniowie tego gimnazjum. Debacie również przyglądała się Pani Bożena Turek – 

dyrektor gimnazjum. Cała debata była bardzo spontaniczna, osoby w opozycji i propozycji nie 

przygotowali się przed nią w domu, ponieważ zostały wybrane inne osoby w trakcie debaty, gdyż 

niektórzy uczniowie wybrani wcześniej zachorowali. Aby im pomóc publiczność miała za zadanie 

napisać argumenty „za i przeciw” jak się bronić przed przemocą i czy w ogóle się da. 

Pani marszałek Mariola Pogan uroczyście przywitała wszystkich przybyłych i poprosiła        

o zabranie głosu Wiktorii Krawiec, przedstawiciela propozycji. Po kilku minutach przemowy głos 

powędrował do przedstawiciela opozycji, Andrzeja Kołodziejczyka. Następnie reszta uczestników 

debaty wypowiedziała się na ten temat. Mimo braku wcześniejszych przygotowań wypowiedzi były 

elokwentne, spójne i logiczne. Podczas tej debaty najczęściej zabierał głos Mateusz Kowalski. 

Najlepszym mówcą był Patryk Jopek, Filip Gałczyk oraz Łukasz Mazela. Przytaczali cytaty              

i sytuacje wzięte z własnego życia. 

Po tej części debaty głos zabrała Mariola Pogan. Poprosiła publiczność o zagłosowanie na 

propozycje lub opozycje. Publiczność zagłosowała prawie jednomyślnie. Tym razem 6 głosami 

wygrała propozycja. Uczestnicy debaty podali sobie dłonie, a Pani Marszałek podziękowała 

wszystkim za przybycie. Uczniowie w głębi ducha cieszyli się z tego, że wygrała propozycja, 

ponieważ dzięki temu widzą, że młodzież chce zapobiegać przemocy.  
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Zadanie 8 

Zorganizowanie w szkole cyklicznych wieczorków poetyckich, teatralnych, tematycznych, kół 

dyskusyjnych, zainteresowań…  

Ocena na podstawie informacji/zdjęć przesłanych do jury konkursu. 

 

Wykonanie: 

Liczba uczestników – 34 uczniów 

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski. 

Jak co roku - dnia 24 listopada obchodziliśmy bardzo ważny dzień dla naszego gimnazjum – święto 

patrona szkoły. O godzinie 16:00 wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej w Kościele 

parafialnym w Białym Kościele. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie zasiedliśmy i 

zasłuchaliśmy w pięknych rozważaniach ks. Jana Twardowskiego cytowanych przez naszych 

uczniów. Rozważania te były przeplatane piosenkami również związanymi z patronem. Szczególne 

uznanie publiczności zyskał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który zachwycił 

wszystkich śpiewając piosenkę pt. „Śpieszmy się kochać ludzi”. Również pozostali wykonawcy 

zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uczniowie po tym wydarzeniu są dumni ze swojego patrona i 

z siebie, ponieważ poznali Jego życie i twórczość, wzorują się na Jego wartościach, a tym samym 

swoim zachowaniem i postępowaniem nie chcą Go zawstydzić.  

 

Zadanie 9 

Przeprowadzenie dnia talentu w szkole. W tym dniu, na zorganizowanej przez samorząd uczniowski 

uroczystości, uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, 

gimnastyczne, plastyczne, fotograficzne… Nagrodą może być dzień wolny od pytania dla całej klasy, 

której przedstawiciele zajmą pierwsze trzy miejsca.  

Ocena na podstawie wyników/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu. 

 

Wykonanie: 

Liczba  uczestników  –  (?) 

 

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski: 

19 marca w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego zostały rozpropagowane plakaty           

z związku z dniem talentu. Dzięki uprzejmości nauczycieli Samorządowi udało się zorganizować 

krótki apel na hali sportowej informujący o wydarzeniu oraz regulaminie konkursu. Regulamin 

stworzony przez przedstawicieli Samorządu brzmi: 1. Konkurs „Dzień Talentu 2015” to konkurs 

organizowany przez SU, zainteresowana młodzież, rysowaniem, projektowaniem, śpiewaniem itd. 

proszona jest o przyniesienie filmu wideo lub zdjęcia na przenośnych nośnikach do opiekuna 
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Samorządu lub przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 2. Konkurs rozpoczyna się dnia              

20 marca 2015 r. i trwa do 17 kwietnia 2015 r. 3. Nagrody fundowane przez Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zwycięzcy i przyznania nagrody wedle własnego 

uznania. Nagrody nie podlegają żądaniom prawnym i nie mogą być wymienione na inne ani 

odpowiadający ekwiwalent pieniężny. Nagrody zostaną wręczone na forum szkoły. 4. Uczestnik 

Konkursu jest odpowiedzialny za to, aby dzieło stworzone przez niego nie naruszało praw autorskich 

innej osoby. 5. SU, nauczyciele - nie ponoszą odpowiedzialności za żadne koszty lub straty 

poniesione w związku z Konkursem. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia 

pozostające poza jego kontrolą oraz za wydarzenia, których nie mógł przewidzieć.  

 W kwietniu 2015 r. zostały donoszone materiały, które trafiały do opiekuna SU – Pani 

Pauliny Osiki. Uczniowie bardzo postarali się by, wygrać konkurs talentów. Uczniowie m.in. 

zaprezentowali: szybkie ułożenie kostki Rubika, sztuczki karciane, pierwszą pomoc, śpiew, 

umiejętność grania w piłkę i wiele innych. 

 Dzień talentów to świetny pomysł na promowanie swojego talentu, bo uczniowie otwierają 

się, są bardziej śmiali, a my dowiadujemy się o swoich kolegach i koleżankach czegoś czego nie 

wiedzieliśmy, że potrafią zrobić. Uczniowie z niecierpliwością czekają na wyniki. 

 

 

 

Zadanie 10 

Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych,  

w kilku wybranych dyscyplinach.  

Ocena na podstawie wyników przesłanych do jury konkursu. 

 

Wykonanie, szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty: 

 W naszej szkole odbyły się dwa turnieje: mikołajkowy (3 grudnia 2014 r.) i noworoczny     

(21 stycznia 2015 r.). Jeden był rozegrany przez chłopców, a drugi przez dziewczyny. W organizacji 

turniejów Samorządowi pomogły nauczycielki wychowania fizycznego. Zawodnicy podzielili się na 

grupy względem klas. Każda klasa miała swoją drużynę, która liczyła około siedmiu osób w tym 

rezerwowego zawodnika. 

 Cały czas na turnieju panowała miła atmosfera. Podasz meczów sędziował absolwent 

gimnazjum w Białym Kościele – Damian Wodnicki, wspomagając nauczycielki wychowania 

fizycznego pełniąc rolę arbitra. Nie było zbyt wielu interwencji sędziego, ponieważ zawodnicy 

okazywali sobie szacunek i respekt na boisku. Każdy zespół był profesjonalnie przygotowany do tej 

rywalizacji. Kibice dopingowali swoich kolegów i koleżanki. Cheerleading był na odpowiednim 

poziomie, a wierni kibice wykazali się wszech uzdolnieniem wymyślając okrzyki bojowe dla swojej 
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drużyny. Każda klasa w miarę możliwości starała się dopingować swoją drużynę na większości 

meczów. Walka na boisku okazała się bardzo wyrównana, mimo różnic wieku i wzrostu między 

zawodnikami. Wiek kadry danej klasy nie wpłynął na wyniki meczów co dodatkowo uatrakcyjniło 

widowisko. Najlepsi okazali się najstarsi. Sądzimy, że mogliśmy się wszyscy przekonać jak piękny 

potrafi być ten sport nie tylko  na  boisku,  ale  i  na  „trybunach”.  

Dzięki temu, że uczniom podobały się rozgrywki szkoła postanowiła zrobić kolejny turniej. 

Tym razem trzy reprezentacje klasowe miały zdania: bieg sztafetowy, skoki przez skakankę, 

utworzyć dowolną figurę oraz przeciąganie liny. W każdej grupie było osiem osób. Na twarzach 

uczniów widać było nie tylko pot, ale też uśmiech, który cieszył każdego nauczyciela w głębi serca. 

W rozgrywkach wygrała  klasa  III, która dała radę z biegiem sztafetowym w rewelacyjnym czasie; 

skoczyła ponad sto razy przez skakankę; utworzyła figurę fontannę oraz dała radę przeciągnąć inne 

klasy  za  pomocą  liny. 

           Te turnieje cieszyły się wielkim zainteresowaniem i uważamy, że będą one kontynuowane    

w kolejnych latach, gdyż jest to zdrowa forma rywalizacji między uczniami.  

 

 

 

 

 

Do jury przesłano materiały dokumentujące wykonanie każdego z zadań konkursowych. 

 

 

 

 

 


