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Radę stanowią przewodniczący  samorządów klasowych

Nasze motto: Pracuj dla dobra wspólnego!



�Rok szkolny 2013/2014

� Julia Wąsacz                                                       Mariola Jaworska



2012-2013rok
Przewodnicząca:
Mariola Jaworska
Zastępca : 
Joanna Kłusek

2011-2012rok
Przewodnicząca:
Wiktoria Wąsacz
Zastępca:
Michał Kozak
Joanna Kłusek



Każdego roku szkolnego w czerwcu 
samorządy klasowe angażują się w 
kampanię przedwyborczą. 
Po niej odbywają się wybory 
przewodniczącego SU na nowy rok 
szkolny.



Aukcje Wielkopostne organizowane są każdego 
roku w okresie Wielkiego Postu.
Uczniowie przynoszą różnorodne zabawki, puzzle, 
książki, itp. Następnie odbywa się licytacja. 
Każdy może coś dla siebie wybrać.
Uzyskane pieniądze przekazujemy na konto 
Podkarpackiego Hospicjum dla  Dzieci lub dla 
potrzebujących wsparcia kolegów i koleżanek.





Co roku, 14 października, obchodzimy w Szkole Dzień
Edukacji Narodowej. Zawsze staramy się przygotować
akademię, życzenia dla wszystkich naszych Wychowawców 
oraz skromne prezenty. Chcemy, żeby ten Dzień był radosny i 
wyjątkowy dla Nauczycieli i wszystkich Pracowników Szkoły.
Podobnie przebiega Szkolny Dzień Kobiet, z wyjątkiem 
przygotowywania akademii, wtedy angażują się Mężczyźni.



„Trójkowe Nowinki” wydawane są od 1992 roku. To dwumiesięczne źródło 
informacji o Szkole. Zamieszczamy  w nich ciekawe  artykuły  z życia naszej 
Szkoły: wywiady z nauczycielami, rodzicami i absolwentami Szkoły. 
Zamieszczane artykuły pisane są przez uczniów  oraz nauczycieli. Nasz 
dorobek to:120 numerów gazety.



Co roku w naszej Szkole organizowane są również przeglądy talentów. Każdego 
roku pod innym tytułem np. „ Mam talent”, „Bitwa na głosy” „Mój talent, moja 
pasja”. Każdy chętny uczeń może zaprezentować swój talent – w formie: śpiewu, gry 
na instrumencie, tańca, recytacji, itp.







Wielokrotnie odbywały  się wybory Miss i Mistera Szkoły oraz wybory 
Najsympatyczniejszej Uczennicy i Najsympatyczniejszego 
Ucznia naszej Szkoły. 



Super klasa to rywalizacja klas IV-VI w nauce, aktywności 
społecznej, sportowej, charytatywnej i rozrywkowej. 
Nagrodą jest przechodni  Puchar Dyrektora Szkoły.

Zwycięzcy I edycji Dwukrotni zwycięzcy



Aktualni zwycięzcy

Kolejni dwukrotni zwycięzcy



Kilka razy do roku organizowane są dyskoteki. Zazwyczaj 
odbywa się dyskoteka andrzejkowa połączona z różnymi 
wróżbami, dyskoteka karnawałowa, na którą uczniowie mogą
przyjść przebrani w różne stroje karnawałowe oraz 
walentynkowa połączą z pocztą walentynkową.



Prawie każdego roku organizowane są
spotkania uczniów - przedstawicieli 
Samorządów Uczniowskich szkół z terenu 
Gminy Chmielnik, nauczycieli – opiekunów oraz 
Gości honorowych.
Odbywają się na nich dyskusje na temat pracy 
Samorządów w naszych szkołach, wymiana 
doświadczeń, rozmowy o osiągnięciach, ale też i 
porażkach w pracy rocznej oraz wspólne 
warsztaty. 
Wyrażamy wdzięczność Tym, którzy uczestniczą
w naszych spotkaniach.





W roku szkolnym 2011/2012 sejmik odbył się w Urzędzie Gminy  w 
Chmielniku, na którym obecni byli przedstawiciele Władz Urzędu 
Gminy oraz Samorządy Uczniowskie szkół znajdujących się na terenie 
naszej Gminy.



Samorządowi Uczniowskiemu powierzona jest 
opieka nad Sztandarem. Mamy wielki zaszczyt 
reprezentować naszą Szkołę z naszym 
Sztandarem nie tylko w murach Szkoły, ale 
także poza nią.



Jako główne zadanie do zrealizowania wybrano modernizację szatni 
szkolnej  związanej z zakupem szafek uczniowskich dla każdego 
ucznia.



Nasza uczniowska aktywność jest na bieżąco 
oceniana przez Panią Dyrektor i naszych 
Nauczycieli, zaś podczas przeprowadzanej 
ewaluacji zewnętrznej, w przyjętej przez System 
Ewaluacji Oświaty (SEO) skali, w obszarze 
Uczniowie są aktywni przyznano  nam literkę
A, oznaczającą najwyższy stopień zaangażowania      
w życie Szkoły. 

Cieszymy się zatem, że możemy w Niej realizować
nasze postulaty rozwijając  szkolną samorządność.


