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AKCJE SAMORZĄDU 
 

ZADANIE DZIAŁANIE 

Wrzesień 
 Na początku września odbyły się wybory do samorządu szkolnego. 
 

Wybory do samorządu szkolnego 

Październik 
 W połowie października w naszej szkole odbył się konkurs „Mam Talent”, 

w którym każdy chętny z naszej szkoły mógł zaprezentować swój unikalny 
talent szerszej publiczności. 

 Szkoła w Twardawie dołączyła do Ogólnopolskiej akcji Pana Filipa Chajzera. 
Złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia dla Oliwki 

 

Szkolne mam talent 
List do Oliwki 

Listopad 
 W listopadzie zorganizowane zostały andrzejki szkolne. Jak co roku w 

naszej szkole odbyła się impreza przebierana oraz dyskoteka. Samorząd 
szkolny wraz z pomocą uczniów klas IV, VI i VII, przygotował wróżby i 
zabawy. 

 Jak co roku odkrywamy słodkie tajemnice Bożego narodzenia. W naszej 
szkole stworzyliśmy kalendarz adwentowy. Codziennie otwieramy jedno 
okienko i odgadujemy zagadki. 

 

Szkolne Andrzejki 
Kalendarz adwentowy 

Grudzień 
 W naszej szkole odbyła się wigilia szkolna. Samorząd szkolny oraz 

uczniowie klas IV-VII brali czynny udział w organizacji. Wszyscy składali 
sobie życzenia i śpiewali kolędy. 

 Wigilia szkolna 

Styczeń 
 W naszej szkole odbył się bal przebierańców. Samorząd szkolny oraz 

uczniowie klas IV-VII brali czynny udział w organizacji. Uczniowie 
poprzebierali się w przeróżne stroje i chętnie brali udział w zabawach i 
konkursach. 

 
Bal przebierańców 

Luty 
 W naszej  obchodziliśmy walentynki. Uczniowie mieli możliwość 

obdarowanie wybranej przez siebie osoby. W każdej klasie dziewczyny 
otrzymały mały upominek oraz kwiatka. 

 Szkolne walentynki 

Marzec 
 W dniu kobiet chłopcy przygotowali dla swoich dziewczyn w klasach mały 

upominek oraz kwiatka. 
 Dzień kobiet 

Akcje dodatkowe 
Góra grosza 

 Na przełomie listopada i grudnia przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji 
„Góra Grosza”. Do zbiórki pieniędzy przystąpili uczniowie wszystkich klas. 
Zebrane pieniążki trafią do najbardziej potrzebujących domów dla dzieci, 
domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. Uczniom klas 
gratulujemy dobrego serca i umiejętności dzielenia się z innymi. 

Zbieranie kapsli 
 Przez cały rok zbieramy też plastikowe nakrętki, za które zakupiony 

zostanie sprzęt rehabilitacyjny dla osób potrzebujących. Zachęcamy do 
zbierania korków, gdyż dochód z ich sprzedaży z pewnością ułatwi komuś 
życie. 

Zbieranie baterii 
 Zbieranie baterii (cały rok) 

Prowadzenie gazetki szkolnej 

 



 Samorząd Szkolny stworzył gazetką szkolną, która znajduje się w szkolnym 
korytarzu na 1 piętrze. Uczniowie na bieżąco aktualizują gazetkę w 
ciekawe treści. 

Jałmużna wiekopostna 
 Jałmużna wielkopostna 

Akcja szlachetna paczka 
 4 paczki dla rodzin Twardawskich + Łańcuch, który ozdobił siedzibę sztabu 

szlachetnej paczki 
 

 


