
SAMORZ!D UCZNIOWSKI  
Opiekun: Katarzyna Nowicka 
  
 ”…Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując 
własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które im stawia szkoła…” 
 
Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim jest 
współorganizatorem i współarządcą życia szkolnego. 
  
1. Samorząd jest inicjatorem wielu akcji na terenie szkoły. 
2. Podejmuje akcje, których inicjatorami są różnego rodzaju organizacje: 

• Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  
• Fundacja RECAL  
• W.O.Ś.P.  
• Góra Grosza  
• Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Motylkowy Szpital  

3. Organizuje imprezy (dyskoteki), z których dochód przeznacza się na pożyteczne cele (np. dla schroniska, 
szpitala). 
4. Udziela pomocy dalekiej Afryce poprzez Adopcję na odległość Jonatana Ssempija z Ugandy, Ediny   Kilingo z 
Tanzani co jest także wyrazem  integracji i wrażliwości członków samorządu. 
5. Przeprowadza konkursy: 

• Najpiękniejszy bukiet jesienny  
• Najdłuższy zimowy łańcuch  
• Najbardziej estetyczna sala lekcyjna  
• Najzabawniejsza piosenka  
• Najzabawniejsza karykatura owocowo- warzywna 
• Najpiękniejszy baranek wielkanocny  
• Najpiękniejszy portret mojej mamy 
• Najciekawsza prezentacja państwa Unii Europejskiej 

6. Przygotowuje okolicznościowe gazetki szkolne z okazji: 

• Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych  
• Bożego Narodzenia  
• Dnia Babci i Dziadka  
• Dnia Matki  
• Dnia Ojca  
• Walentynek  
• Świąt Wielkiej Nocy 

7. Współdziała z nauczycielami w zakresie rozwijania zainteresowań,zdolności uczniów i  organizowania imprez 
szkolnych. 
8. Pomaga w rozstrzyganiu sporów między uczniami. 
9. Przeprowadza wiele pogadanek na temat praw i obowiązków uczniów. 
10.Współdziała z Dyrekcją szkoły w celu właściwej organizacji procesu kształcenia wychowania opieki. 
  
Samorząd Uczniowski podjął dotychczas następujące działania: 

• Zapoznanie uczniów ze statutem szkoły w zakresie praw i obowiązków ucznia w formie plakatów, 
pytań,odpowiedzi.    

• Udział w akcji ,,Roślinka w puszce” (pozyskanie na rzecz szkoły 40  drzewek i krzewów). 
• Przygotowywanie inscenizacji o charakterze widowiskowym z udziałem rodziców (Jasełka, Kolędnicy 

Misyjni ,XX-lecie Pontyfikatu Jana Pawła 2 , inscenizacja z okazji Dnia Matki), współpracując z 
P.D.M.D.  

• Przeprowadzenie akcji mającej na celu zakup szczepionek dla Afryki w ramach    P.D.M.D. 
• Udział w uroczystościach w Ostrołęce związanych z nadaniem imienia szkoły. 
• Zbiórka karmy i misek na rzecz schroniska dla zwierząt w Krzyczkach k/Nasielska przy współpracy z 

Komendą Policji z NDM.  
• Zbiórka przyborów szkolnych,książek, kolorowanek,do świetlicy szpitalnej, dla oddziału dziecięcego w 

NDM współpracując z Panią Ordynator szpitala. 



• Zbiórka ozdób choinkowych do szpitala dla oddziału dziecięcego w NDM.  
• Przygotowanie poczty noworocznej dla instytucji w mieście. 
• Udział w W.O.Ś.P. współpracując z nauczycielami i Urzędem Miasta. 
• Wyjazd do schroniska w celu przekazania 120 kg karmy i 70 metalowych misek jak i z potrzeby 

uwrażliwiania młodego pokolenia na konsekwencje wynikające z braku odpowiedzialności. 
• Przygotowywanie plakatów okolicznościowych, gazetek okolicznościowych, informacji. 
• Zbiórka makulatury, baterii, surowców wtórnych w wpółpracy z nauczycielami. 
• Przygotowanie własnoręcznie palm i ich sprzedaż przed kościołem pod nadzorem  dorosłych na rzecz 

misji i branie tym samym udziału w projekcie budowania szkoły dla rówieśników w krajach misyjnych 
przy współpracy z P.D.M.D.  

• Ufundowanie i przekazanie na rzecz szpitala w Nowym Dworze 27 antyram z funduszy pochodzących z 
dyskoteki szkolnej.  

Wszystkie działania Samorządu Uczniowskiego są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły 
i za Jej aprobatą. Samorząd Uczniowski planując swoje działania,stara się uwzględniać rozwój dzieci na 
wszystkich płaszczyznach, a także zachować dobre imię szkoły.    
 


