
Podczas spotkania z uczniami klas 4 - 8 zorganizowanego razem z zespołem
“Ogrodowo Zakręceni”, udało nam się poznać zainteresowania naszych kolegów oraz ich
zdanie w sprawie organizowanych przez SU akcji.

Nasze pomysły: Organizacja konkursów plastycznych, turnieju piłki nożnej, turniejów
sportowe/e-sportowe, organizacja kącika czytelniczego.

Nasze pomysły: Kontynuacja ciasteczkowych śród, organizacja większej ilości nocy
filmowych, uatrakcyjnienie dyskotek szkolnych (więcej zabaw, wybór króla i królowej balu,
dyskoteki tematyczne, ankiety przed i po dyskotece, późniejsza godzina rozpoczęcia
dyskoteki).



Podaj jaką inną akcję Samorząd mógłby zorganizować?
● dzień bez szkoły,
● tydzień bez nauki,
● dzień gier planszowych,
● noc w szkole (x2),
● turniej e-sport (np. BRAWL STARS LUB INNYCH GIER STRATEGICZNYCH)
● biała szkoła,
● escape room,
● dzień z filmem lub gra planszowymi,
● pieczenie kiełbasek,
● szachy,
● komers,
● sklepik,
● klub czytelniczy,
● wyścigi motorami,
● wycieczki szkolne (x2),
● piknik,
● dzień muzyki,
● dzień zabaw,
● piżama party,
● piłki nożnej
● godzina wychowawcza z filmem,
● nie wiem, nie mam zdania (x7).

Nasze pomysły: Chętnie podejmiemy się organizacji turnieju e-sportu, dnia z filmem,
zaproponujemy organizację klubu czytelniczego, piżama party, nocy filmowej/innej, gry
terenowej.

Podaj w jaką akcję prowadzoną na terenie szkoły chciałbyś się zaangażować?
● noc filmowa (x3),
● turniej e-sportu,
● konkursy,
● konkurs na ozdobę świąteczną,
● akcje charytatywne,
● oddawanie zakrętek,
● sadzenie roślin w ogrodzie szkolnym,
● turniej piłkarzyków,
● siatkówka,
● nie wiem, w żadną, nie mam zdania (x19).

Nasze pomysły: Możliwość włączenia uczniów w organizację np. turnieju e-sportu i innych
podanych aktywności. Jeśli będziemy podejmować się nowych akcji w szkole najpierw zapytamy
poprzez Instagrama kto chciałby się włączyć w organizację danego pomysłu.



Co podoba Ci się w naszej szkole?
● ogródek szkolny (x3),
● szatnia,
● fajne osoby,
● sala gimnastyczna (x3),
● podwórko,
● boisko (x2),
● plac zabaw (x2),
● pomysł z sadem, grami planszowymi i ciasteczkowymi środami,
● zajęcia dodatkowe (gdy jakieś są),
● konkursy,
● zaangażowanie w ochronę środowiska,
● podoba mi się to że w lecie wychodziliśmy na pole, bardzo fajnym pomysłem były noce

filmowe,
● wszystko (x2),
● nie wiem (x3).

Nasze pomysły: Przekażemy nauczycielom propozycje na zajęcia dodatkowe, w oparciu o
podane informacje.

Jakie masz pomysły na zmiany w szkole?
● dodać więcej natury,
● zamontowanie klimatyzacji w salach,
● więcej dyskotek,
● kanapy,
● możliwość korzystania z telefonów (x2),
● powrót ze zdalnego nauczania,
● mini muzeum, gdzie można by oglądać prace plastyczne innych,
● więcej zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania,
● częściej przebywania na polu,
● może zrzutki pieniężne na karmę dla psów ze schroniska,
● dzień w którym przyprowadzamy zwierzęta do szkoły,
● nie wiem, nie mam pomysłu (x12).

Nasze pomysły: Napisanie wniosku o zmianę w statucie - możliwość korzystania z telefonów,
zorganizowanie większej liczby dyskotek, zakup kanap do kącika wypoczynkowego,
zorganizowanie mini muzeum prac uczniów.


