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ROK SZKOLNY 2019/2020

PAŹDZIERNIK Wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego odbyły się 09 października 2019 roku. W
wyborach startowało sześcioro kandydatów. 27 września 2019 roku został zorganizowany Apel
Przedwyborczy, podczas którego swoje pomysły zaprezentowali kandydaci do Samorządu Szkolnego. W
tym roku wybierano także Opiekuna Samorządu Szkolnego oraz Rzecznika Praw Ucznia.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej. Uczniowie jednogłośnie
zdecydowali o wyborze Szymona Zawieji na stanowisko przewodniczącego Samorządu. Zastępcą
przewodniczącego została Zofia Michalik, a sekretarzem Natalia Cimoch. Funkcję Opiekuna Samorządu
Szkolnego będzie pełnić pani Danuta Zaradna.Funkcję Rzecznika Praw Ucznia będzie pełnić pani
Agnieszka Snella. PRZEWODNICZĄCY - Szymon Zawieja kl.VIII b ZASTĘPCA - Zofia Michalik, kl.VII a
SEKRETARZ - Natalia Cimoch, kl.VIII a Uprawnionych do głosowania było 516 uczniów, z czego
głosowało 482. Uczniowie kandydujący do Zarządu Samorządu Szkolnego uzyskali następującą ilość
głosów:Szymon Zawieja - 178 Zofia Michalik - 102Natalia Cimoch - 76 Maja Typkiewicz - 54
Urszula Pandel - 34
Maja Łacheta - 32
Na opiekuna samorządu Szkolnego nauczyciele uzyskali następującą ilość głosów: Danuta Zaradna 183 Gabriela Galewska - 147Katarzyna Kowalczuk - 133 Na Rzecznika Praw Ucznia nauczyciele uzyskali
następującą ilość głosów: Agnieszka Snella- 244Anna Korzeniowska - 224 14 października 2019 roku
uczniowie całej szkoły wzięli udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.18 października obchodziliśmy
Dzień Krawata, a 30 października Dzień Spódnicy.

LISTOPAD6 listopada 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dyni.
Każda klasa miała za zadanie wykonać dynię (np. z bibuły, brystolu) oraz przygotować przepis na
potrawę z dyni w języku polskim i angielskim. Uczniowie wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego
przygotowali dekorację z okazji obchodzonego Dnia Dyni. W ramach obchodów uczniowie mieli założony
pomarańczowy lub żółty element stroju. Ponadto Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs pt. "Jesienne
budowle" dla klas 1-8 Szkoły Podstawowej. Uczniowie wykazali się ciekawymi pomysłami i kreatywnością.
Spośród przyniesionych prac wyłoniono trzy najciekawsze.
I miejsce - Banasik "Wioska krasnoludków"
II miejsce - Martyna Kowalczyk "Muzeum archeologiczne. Człowiek pierwotny"
III miejsce - Maja Ostaszewska, Bianka Iwan "Dom Pana Bałwana"8 listopada odbył się w naszej szkole
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia
i Gotowania. W październiku każda klasa wylosowała jedno państwo znajdujące się w Europie. Zadaniem
każdej klasy było wykonanie plakatu o wylosowanym państwie i charakterystycznych dla niego
potrawach. 8 listopada każda klasa przygotowała własne stoisko z potrawami. Odbyła się degustacja
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przyniesionych potraw.
W przygotowania włączyli się nie tylko uczniowie oraz wychowawcy klas, ale także rodzice. Uczniowie 15
listopada mogli przyjść ubrani w barwy flagi wylosowanego państwa.
8 listopada wszyscy uczniowie naszej szkoły śpiewali hymn państwowy.
20 listopada uczniowie mogli wykonać samodzielnie kartki życzliwości, które
21 listopada każdy mógł przesłać, aby drugiej osobie sprawić przyjemność z okazji obchodów "Dnia
Życzliwości" w naszej szkole. W ramach obchodów uczniowie mieli założony żółty element stroju.
27 listopada uczniowie wzięli udział w uroczystych obchodach kolejnej rocznicy Odzyskania przez Polskę
niepodległości &ndash; w Wieczornicy, która została zorganizowana późnym popołudniem w naszej
szkole. Wzięli w niej udział uczniowie szkoły podstawowe oraz nauczyciele i pani Dyrektor, a także
wicedyrektor.
29 listopada odbyła się Dyskoteka Andrzejkowa dla uczniów klas IV - VI.

GRUDZIEŃ
W grudniu uczniowie zaangażowali się w akcję &bdquo;Szlachetna paczka&rdquo;. Ponadto
Ambasadorowie Dobrej Woli razem z całymi swoimi klasami włączyli się w akcję "Góra Grosza", zbierając
monety. 6 grudnia uczniowie z Wolontariatu zaangażowali się w pomoc w organizację &bdquo;Spotkania
z Mikołajem&rdquo; &ndash; dla klas 1-3 szkoły podstawowej. 7 grudnia 2018 roku obchodziliśmy w
naszym gimnazjum. Mikołajki. Wielu uczniów w tym dniu założyło czerwone czapki mikołajkowe lub inny
świąteczny element stroju. W tym dniu odbył się Mikołajkowy Turniej Siatkarski. 21 grudnia odbyła się w
naszej szkole wspólna dla wszystkich klas Wigilia. Wspólnie kolędowaliśmy z panem Andrzejem Prusem.
Śpiewaliśmy kolędy i pastorałki.

[/tab][tab ==Informacje==]

{jgaccordion}[acctab ==Regulamin Samorządu Szkolnego==]

Regulamin Samorządu Szkolnego
Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności
społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i
wzajemnego wspierania
się, przyjmowanie współodpowiedzialności za
jednostkę i grupę.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz
kształtowanie partnerstwa
w stosunkach uczniów z nauczycielami.
PODSTAWA PRAWNA:
Samorząd Szkolny działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
(Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i
niniejszego Regulaminu.
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Rozdział I
ORGANY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
pkt. 1. Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest
jedynym
reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze
szkoły automatycznie przestaje on
być członkiem samorządu oraz jego
władz.
pkt. 2. Organy Samorządu Szkolnego:
pkt. 2.1 Samorząd Klasowy w składzie: przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego,
skarbnik.
pkt. 2.2 Rada Samorządu Szkolnego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej
powołanym
w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą
Rodziców. W skład
Rady Samorządu Szkolnego wchodzą przedstawiciele
Samorządów Klasowych o nienagannych
postawach uczniowskich.
pkt. 2.3 Zarząd Samorządu Szkolnego stanowią: przewodniczący, zastępca przewodniczącego,
sekretarz.
pkt. 3. Dla realizacji swoich zadań Zarząd Samorządu Szkolnego może
powoływać sekcje
zadaniowe stałe lub doraźne. Tworząc sekcję Zarząd
Samorządu określa jej nazwę, skład osobowy,
zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, wyznacza przewodniczącego
odpowiedzialnego
za jej prace. Członkiem sekcji zadaniowej może zostać
każdy uczeń szkoły.
Rozdział II
KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Pkt. 4.
pkt. 4.1. Samorząd Klasowy:
a) reprezentuje klasę na zewnątrz jako Rada
Samorządu Szkolnego
b) organizuje życie klasy
c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
pkt. 4.2. Rada Samorządu Szkolnego:
a) uchwala Regulamin Samorządu
Szkolnego
b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie
c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Szkolnego
d) ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Szkolnego na dany rok szkolny
e) pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej
f) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Szkolnego
pkt. 4.3. Zebrania Rady Samorządu Szkolnego zwołuje przewodniczący w
zależności od
potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Każda
nieobecność podczas posiedzenia Rady musi
być usprawiedliwiona przed
Opiekunem samorządu. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują
wykluczenie z Rady Samorządu Szkolnego oraz mają wpływ na ocenę z
zachowania ucznia. Taka
sama kara zostaje nałożona na członka Rady
Samorządu Szkolnego, w przypadku niewywiązywania
się z powierzonych mu
obowiązków.
pkt. 4.4. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jej członków.
pkt. 4.5. Zarząd Samorządu Szkolnego:
a) kieruje pracą Samorządu
b) wykonuje uchwały Rady Samorządu Szkolnego
c) czuwa nad terminową realizacją planu pracy
d) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych
e)
rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
f) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach
swoich kompetencji
pkt. 5 Zarząd i Rada Samorządu Szkolnego reprezentują interesy wszystkich
uczniów. Zasady
pracy Samorządu Szkolnego ustala niniejszy regulamin,
uchwalony przez Radę Samorządu
Szkolnego.
pkt. 6. W pracy Samorządu Szkolnego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to
doradca, a
zarazem rzecznik interesów Samorządu Szkolnego na forum Rady
Pedagogicznej.
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Rozdział III
ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO
pkt. 7. Główne zadania Samorządu to:
pkt. 7.1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
pkt. 7.2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad,
współudział
w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
pkt. 7.3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w
działalność szkoły.
pkt. 7.4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i
możliwościami szkoły.
pkt. 7.5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw
ucznia.
pkt. 7.6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających
trudności
w nauce.
pkt. 8. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie
Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w
szczególności w sprawach dotyczących
realizacji celów Samorządu
Szkolnego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością
zaspokajania własnych zainteresowań,
d. prawo redagowania gazetki szkolnej,
e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z
Dyrektorem.
pkt. 9. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu
nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy &bdquo;Karta Nauczyciela&rdquo;).
Rozdział IV
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU SZKOLNEGO

oceny pracy

pkt. 10. Sposób wyboru Samorządu Klasowego określają uczniowie
poszczególnych klas wraz
z wychowawcą. Wybory muszą być przeprowadzone
do dnia 15 września.
pkt. 11. Radę Samorządu Szkolnego tworzą Samorządy Klasowe.
pkt. 12. Zarząd Samorządu Szkolnego jest wybierany przez wszystkich
uczniów w drodze
wyborów równych, tajnych i bezpośrednich.
pkt. 13. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Szkolnego
pkt. 13.1
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkoły podstawowej.
pkt. 13.2. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Szkolna Komisja Wyborcza.
pkt. 13.3 Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń od
kandydatów
b) przygotowanie wyborów
c) przeprowadzenie wyborów
d) sporządzenie protokołu
e) ogłoszenie wyników wyborów
pkt. 13.4. Każdy uczeń z oceną minimum dobrą z zachowania może być kandydatem do Zarządu
Samorządu Szkolnego.
pkt. 13.5. Kandydat musi wziąć udział w kampanii wyborczej oraz przedstawić na apelu
szkolnym własny program wyborczy.
pkt. 13.6. Kampania wyborcza poprzez plakatowanie, spotkania, apele, trwa minimum 5 dni
przed wyborami.
pkt. 13.7. Przewodniczącym Samorządu Szkolnego zostaje kandydat, który otrzymał największą
ilość głosów.
pkt. 13.8 Nad przebiegiem wyborów opiekę sprawuje opiekun Samorządu
Szkolnego, który
ogłasza termin wyborów (do 30 września).
pkt. 13.9 Kadencja wszystkich organów Samorządu Szkolnego trwa 1 rok.
pkt. 14. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań lub
niewłaściwego zachowania
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każdy członek Samorządu Klasowego bądź
Samorządu Szkolnego może zostać odwołany z
zajmowanego stanowiska. W
takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
Rozdział V
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
pkt. 15 Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w
pracy Samorządu.
Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach
pracy samorządu.
pkt. 16. Kandydaturę na opiekuna Samorządu Szkolnego proponuje Rada
Samorządu
Szkolnego oraz Rada Pedagogiczna. Wyboru Opiekuna Samorządu
Szkolnego dokonuje ogół uczniów
szkoły podstawowej
w wyborach równych, tajnych i powszechnych. Wybory odbywają się w maju.
Ich termin
wyznacza Zarząd Samorządu Szkolnego w porozumieniu z
Dyrektorem szkoły.
pkt. 17. Kadencja Opiekuna Samorządu Szkolnego trwa 3 lata.
pkt. 18. Opiekun Samorządu Szkolnego w uzasadnionych przypadkach może
złożyć dymisję z
pełnionej funkcji. W takiej sytuacji przewodniczący
Samorządu Szkolnego wyznacza za zgodą
Dyrektora szkoły termin nowych
wyborów.
Rozdział VI
DOKUMENTY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
pkt. 19. Dokumentację Samorządu Szkolnego tworzą:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego
b) Sprawozdania z działalności za I i II semestr
Rozdział VII
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO
pkt. 20. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do
przewodniczącego
Samorządu Szkolnego przez minimum 5 członków Rady
Samorządu Szkolnego.
pkt. 21. Zmiany w Regulaminie Samorządu Szkolnego uchwala Rada Samorządu
w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Po 2 aneksach wprowadza
się tekst jednolity.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
pkt. 22. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.
pkt. 23. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich
klasach przed
wyborami Samorządów Klasowych. Regulamin jest dostępny
wszystkim uczniom szkoły (znajduje się
w bibliotece szkolnej).
pkt. 24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a
dotyczących Samorządu
Szkolnego decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu z
Opiekunem i Zarządem Samorządu Szkolnego.
Regulamin został zatwierdzony przez ogół społeczności uczniowskiej oraz Radę Pedagogiczną w dniu
14 września 2010r.
opracowanie A. Blunt

[/acctab][acctab ==Regulamin konkursu "Liga Zadaniowa Klas"==]

REGULAMIN KONKURSU &bdquo;Liga Zadaniowa Klas&rdquo;
W obecnym roku szkolnym 2010 / 2011 trwa I edycja &bdquo;Ligii Zadaniowej Klas&rdquo;.
Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Samorządu Szkolnego SP, dyrektora szkoły oraz
przewodniczącego Rady Rodziców.
Cele konkursu:
- motywowanie klas do podejmowania różnorodnych zadań;
- aktywizacja środowiska uczniów na rzecz pracy w grupie;
http://www.szkola.sisco.pl
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- nauka podejmowania wspólnych decyzji;
- stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia;
- rozwiązywanie niestandardowych problemów;
- wspieranie talentów uczniowskich;
- promowanie wartości pracy;
- promowanie osiągnięć uczniów.
I. Organizacja konkursu.
- Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie klas IV &ndash; VI SP im. UNICEF w Bielanach Wr.
- Organizatorem konkursu jest
Samorząd Szkolny SP w Bielanach Wr. wraz z opiekunem oraz
nauczyciele
wybrani do pomocy przy konkretnym etapie konkursu.
- Konkurs jest objęty patronatem dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły jest fundatorem nagrody dla
zwycięskiej klasy.
- Konkurs przebiega na terenie szkoły lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora.II. Czas
trwania konkursu.
- Konkurs trwa podczas całego roku szkolnego (I i II semestr).
- Wyniki konkursu ogłasza organizator najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.III.
Przebieg konkursu.
- Konkurs jest podzielony na 7 etapów.
1.1 Etap I &ndash; &bdquo;Klasa na medal &ndash; świąteczny wystrój klasy&rdquo; (termin
realizacji &ndash; grudzień 2010r.)
1.2 Etap II &ndash; &bdquo; Najpiękniejsze kartki bożonarodzeniowe&rdquo; (termin realizacji
&ndash; grudzień 2010r.)
1.3 Etap III &ndash; &bdquo; Klasowa akcja charytatywna&rdquo; (termin realizacji - luty
/maj 2011r.)
1.4 Etap IV &ndash; &bdquo;Najciekawsza klasowa strona internetowa&rdquo; (termin
realizacji &ndash; styczeń /maj 2011r.)
1.5 Etap V &ndash; &bdquo;Największa marzanna&rdquo; (termin realizacji &ndash; marzec
2011r.)
1.6 Etap VI &ndash; &bdquo; Klasa na medal &ndash; wielkanocny wystrój klasy&rdquo;
(termin realizacji &ndash; kwiecień 2011r.)
1.7 Etap VII &ndash; &bdquo;O UNICEF wiemy wszystko!&rdquo; (termin realizacji &ndash;
maj 2011r.)
- Szczegółowy opis wymagań i
zasad poszczególnych etapów konkursu oraz informacje o
dokładnym
terminie realizacji otrzymują wychowawcy klas.
IV. Szkolna Komisja Konkursowa.
- Skład Szkolnej Komisji Konkursowej powołuje Zarząd Samorządu Szkolnego SP.
- W jej skład wchodzi 4
nauczycieli (nie wychowawców) lub pracowników szkoły oraz 9 uczniów
-przewodniczący klas. Jeżeli przewodniczący klasy w wyznaczonym
terminie nie może
podjąć czynności oceniających, to jego miejsce zajmuje
zastępca przewodniczącego, w dalszej
kolejności skarbnik lub osoba
wyznaczona przez uczniów danej klasy w porozumieniu z
wychowawcą. W
konkurencjach (etapach) dotyczących spraw porządkowych na terenie
szkoły, Szkolna Komisja Konkursowa może składać się z Przewodniczącego
oraz
minimum jednego członka.
- Zarząd Samorządu Szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły powołuje przewodniczącego
Szkolnej Komisji Konkursowej.
- Zarząd Samorządu Szkolnego
SP w porozumieniu z dyrektorem szkoły w czasie trwania
konkursu może
dokonać zmiany na stanowisku przewodniczącego lub wymienić innych
członków komisji.
- W razie spraw spornych ostateczny głos należy do przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.
- Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest dokumentowanie pracy komisji.
- Wychowawcy klas są osobami nadzorującymi realizację zadań w poszczególnych klasach.V.
oceniania Szkolnej Komisji Konkursowej.

Zasady

- 1.

Zasady przyznawania punktów.
a) Każdy członek Szkolnej Komisji Konkursowej otrzymuje swoją imienną kartę do
głosowania.
b) Przewodniczący klas nie przyznają punktów podczas oceniania efektów pracy swojej klasy.
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c) Członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej podczas prowadzenia
czynności
oceniających, nie mogą się porozumiewać w sprawie przyznawania
ilości punktów, ani czytać
punktów przyznawanych przez innych członków
komisji.
d) Po zakończeniu czynności oceniających, przewodniczący
Szkolnej Komisji
Konkursowej zbiera wszystkie karty do głosowania i
podlicza punkty.
e) W razie remisu punktowego odbywa się jawne głosowanie,
podczas którego
członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej decydują o
przyznaniu miejsc od I do IV. W
głosowaniu nie biorą udziału
przewodniczący klas, których dotyczy remis punktowy. Dopuszcza
się
również dogrywkę, o czym decyduje każdorazowo Przewodniczący Szkolnej
Komisji Konkursowej.
VI. Punktacja konkursu.
- Każdy etap konkursu &bdquo;Liga
Zadaniowa Klas&rdquo; jest punktowany osobno ale
według takich samych zasad.
Punkty przyznaje Szkolna Komisja Konkursowa, która ocenia
realizację
poszczególnych etapów konkursu wg. ściśle określonych i podanych do
wiadomości uczniów kryteriów.
- Punktacja każdego etapu:
pierwsze miejsce &ndash; 12 pkt
drugie miejsce &ndash; 9 pkt
trzecie miejsce &ndash; 6 pkt
czwarte miejsce &ndash; 3 pkt
- Klasa, która po
podsumowaniu punktów ze wszystkich 7 etapów uzyska największą ilość
punktów wygrywa konkurs &bdquo;Liga Zadaniowa Klas&rdquo; i otrzymuje nagrodę od
dyrektora szkoły.
- W razie remisu punktowego
Samorząd Szkolny SP wraz z opiekunem organizuje dodatkowy
etap
konkursowy. Zwycięzca tego etapu zajmuje I miejsce w konkursie &bdquo;Liga
Zadaniowa Klas&rdquo;.VII. Postanowienia końcowe.
- Zanim zostanie podany
termin i szczegółowy opis realizacji danego etapu
konkursowego,
organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub zmiany wcześniej
zaplanowanego etapu konkursu.
opracowanie A. Blunt

[/acctab]{/jgaccordion}

[/tab][tab ==FOTO==]

ROK SZKOLNY 2019/2020 APEL PRZEDWYBORCZY I WYBORY
{jgxgal folder:=[images/stories/foto/zaradna/samorzad/galeria_30] title:=[Apel_wybory] cols:=[5]}
DZIEŃ DYNI
{jgxgal folder:=[images/stories/foto/zaradna/samorzad/galeria_31] title:=[Dzień_Dyni]
cols:=[5]} EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA
{jgxgal folder:=[images/stories/foto/zaradna/samorzad/galeria_32] title:=[Europejski Dzień Zdrowego
Jedzenia i Gotowania] cols:=[5]}
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ROK SZKOLNY 2018/2019 WALENTYNKI {jgxgal
folder:=[images/stories/foto/zaradna/samorzad/galeria_28] title:=[Walentynki] cols:=[5]} SIATKARSKI
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
{jgxgal folder:=[images/stories/foto/zaradna/samorzad/galeria_27] title:=[Siatkarski Turniej
Mikołajkowy] cols:=[5]} DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI {jgxgal
folder:=[images/stories/foto/zaradna/samorzad/galeria_29] title:=[Dzień Życzliwości] cols:=[5]}
ROK SZKOLNY 2017/2018
{jgxgal folder:=[images/stories/foto/bekus/galeria_samorzad] title:=[SAMORZĄD SZKOLNY] cols:=[4]}

Dyskoteka 2015
{jgxgal folder:=[images/stories/foto/bekus/samorzad/galeria_1]
title:=[Dyskoteka grudzień 2015] cols:=[5]}
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