
PROJEKT FINANSOWANY

OPERATOR PROJEKTU:

Księga
DOBRYCH 
PRAKTYK



PROJEKT FINANSOWANY

OPERATOR PROJEKTU:

Spis treści

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły
• Przy wspólnym stole 5

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie 
• Tu jest nasz kawałek podłogi 7
• Wybieram wielorazówki 9

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla
• Miesiąc Mitologii Słowiańskiej 11

Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie
• Zabawy sportowe 13
• Świąteczne upominki dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  

w Krakowie 14
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 128  
im. płk. pil. St. Skarżyńskiego w Krakowie

• Moda w zgodzie z regulaminem 15
• Szkolny Turniej Tenisa Stołowego 16

Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa 
• Lubię czytać! 17

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego 
• Kącik gier planszowych w bibliotece i turniej gier planszowych 19
• Zostań Superbohaterem Kreatywności 20

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. St. Skarżyńskiego w Krakowie
• Młodzi czytają! 22
• Wieczór Andrzejowy 24

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 Szkoła Podstawowa nr 60,
i XXXI Liceum Ogólnoształcące

• Nuda na przerwach? Nie u nas 26
XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

• Spotkanie kinematograficzne 28
Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie

• Moja przyszłość = mój wybór 29
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

• Daj się poznać 30



PROJEKT FINANSOWANY

OPERATOR PROJEKTU:

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią Wirtualnej Księgi Do-
brych Praktyk. Zawiera ona stworzone przez samorządy uczniowskie 
relacje oraz zdjęcia ze wszystkich projektów samorządowych realizowa-
nych w ramach II edycji „Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich 
#SU-w-ak” od października do grudnia 2021 roku. 

Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak 
jest realizowany w terminie od 15.09.2021 r. do 31.05.2021r. w ramach 
programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody 
Kraków 2.0”.

Kto organizował program?
Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kra-
ków. Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława 
Konarskiego.

Czym jest program #SU-w-ak?
Celem programu jest aktywizowanie samorządów uczniowskich, promo-
cja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie dzia-
łalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych 
organów samorządów uczniowskich.

Kto może wziąć udział w programie?
W programie mogą wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, 
które zgłosiły lub zgłoszą chęć uczestnictwa w nim poprzez elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/pYu4hXxgyfxY3SPc7

W ramach programu #SU-w-ak samorządy uczniowskie mogły:
• wziąć udział w konkursie dotacyjnym;
• uczestniczyć w warsztatach on-line (webinarach);
• wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych;
• opublikować materiały dotyczące swoich projektów
• wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk;
• wziąć udział w konkursie na Lidera Samorządności.

Więcej informacji o Programie znajdziecie Państwo pod tym adresem: 
oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/

Dziękujemy wszystkim szkołom, uczniom i nauczycielom zaangażowa-
nych w realizację projektów samorządowych zrealizowanych w 2021 
roku za Waszą aktywność i zaangażowanie. 
Zachęcamy do udziału w Programie w 2022 roku i podejmowania kolej-
nych działań wraz z Nami. 
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Szkoły
PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Władysława Jagiełły

PRZY WSPÓLNYM STOLE

Termin realizacji projektu: 2.12. – 17.12.2021
Kwota dotacji: 1989,82 zł

Liczba uczestników: 250 osób

Krótki opis działań
Głównym celem projektu „Przy wspólnym stole” reali-
zowanym w SP 21 była integracja uczniów klas 4-8 oraz 
zaaranżowanie wspólnej przestrzeni szkolnej – korytarzy 
na 1 i 2 piętrze. Wykorzystaliśmy dwa zmagazynowane 
w szkole stoły, a za pieniądze z dotacji zamówiliśmy sie-
dziska na korytarz. Zorganizowaliśmy turniej tenisa sto-
łowego dla klas 7-8, turniej zbijaka dla klas 4-6, konkurs 
na najdłuższy łańcuch choinkowy, a także konkurs na naj-
ładniejszą pracę plastyczną. Podsumowaniem projektu 
było uroczyste spotkanie – przy naszym wspólnym stole, 
na którym rozdawaliśmy nagrody i zachęcaliśmy uczniów 
klas 4-6 do zaangażowania w życie szkoły.

Zaangażowanie uczniów
Uczniowie klasy 8c (5 osób) wzięli udział w szkoleniu on-
line przeznaczonym dla uczniów. Zorganizowaliśmy dwa 
zebrania online, na których uczniowie klas 7 i 8 ustalali 
szczegóły naszych działań. Uczniowie wykonali gazetkę 
szkolną oraz wpisy na portale społecznościowe. W szko-
le odbyły się dwa zebrania przedstawicieli samorządów 
klasowych klas 4-8, na których ustaliliśmy rozmieszczenie 
sof i stołów na korytarzach. Uczniowie klas 4-8 brali udział 
w konkursach i turniejach. 
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TU JEST NASZ 
KAWAŁEK PODŁOGI

Termin realizacji projektu: 25.11. – 22.12.2021
Kwota dotacji: 1041,02 zł

Liczba uczestników: 40 osób

Krótki opis działań
Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni prze-
znaczonej dla uczniów. Członkowie Samorządu Uczniow-
skiego w porozumieniu z Panią Dyrektor i panią od plastyki 
przygotowali projekty nowego kącika wypoczynkowego. 
Poprosili także Radę Rodziców o wsparcie tych działań. 
Dzięki pomocy Fundacji udało się zakupić nowe pufy 
i regały. W czasie kwarantanny i nauczania online zostały 
przygotowane szydełkowe podkładki. Uczniowie, którzy 
uczyli się stacjonarnie, chętnie włączyli się w działania 
obejmujące sprzątanie kącika i malowania ścian. Efektem 

współpracy uczniów z klas: 3, 4, 7, pracowników szkoły 
i Rady Rodziców powstał kącik wypoczynkowy.

Zaangażowanie uczniów
Członkowie Samorządu Uczniowskiego we współpracy 
z Panią Dyrektor, nauczycielami i Radą Rodziców przygo-
towali kącik wypoczynkowy. Uczniowie klasy 7 przygoto-
wali projekty kącika, zaś ich młodsze koleżanki i koledzy 
posprzątali wyznaczone miejsca, malowali ściany pod 
opieką pani od plastyki i ustawiali nowe sprzęty.

Szkoła Podstawowa nr 39 
im. Bartosza Głowackiego w Krakowie 
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WYBIERAM 
WIELORAZÓWKI

Termin realizacji projektu: 03.11. – 22.12.2021
Kwota dotacji: 1499,37 zł

Liczba uczestników: 40 osób

Krótki opis działań
Ideą projektu „Wybieram wielorazówki” było promowanie 
zachowań proekologicznych i zwrócenie uwagi uczniów 
na  szkodliwość używania opakowań jednorazowych. 
W ramach podjętych działań zastał ogłoszony konkurs 
plastyczny, w którym młodsi uczniowie przygotowali pra-
ce przedstawiające skutki niedbania o środowisko. Artyści 
zostali nagrodzeni dyplomami przygotowanymi przez 
Samorząd Uczniowski oraz pojemnikami przeznaczonymi 
na drugie śniadanie. Ponadto odbyły się warsztaty szy-
cia woreczków wielorazowego użytku, które mają służyć 
uczniom i odzwyczaić od używania foliowych opakowań. 
Liczymy, że takimi działaniami uda nam się choć trochę 
zmień nasze przyzwyczajenia i wspólnie zadbamy o naszą 
planetę. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w projekt. Nauczycielom za pomoc w szyciu i Radzie Ro-
dziców za ofiarowane firanki. 

Zaangażowanie uczniów
Działania członków SU to przygotowanie i przeprowadze-
nie konkursu z nagrodami oraz organizacja warsztatów 
szycia woreczków wielorazowego użytku. W projekt za-
angażowali się uczniowie (przygotowanie prac, szycie), 
rodzice (zbiórka firanek) i nauczyciele (pomoc w szyciu, 
zbieraniu firanek).

Szkoła Podstawowa nr 39 
im. Bartosza Głowackiego w Krakowie 

str. 9



PROJEKT FINANSOWANY

OPERATOR PROJEKTU:

str. 10



PROJEKT FINANSOWANY

OPERATOR PROJEKTU:

Szkoła Podstawowa nr 93
im. Lucjana Rydla

MIESIĄC MITOLOGII 
SŁOWIAŃSKIEJ

Termin realizacji projektu: 02.12.-22-12.2021
Kwota dotacji: 1653,68 zł

Liczba uczestników: ok. 600

Krótki opis działań
W ramach Miesiąca Mitologii Słowiańskiej zorganizowa-
no następujące akcje:
– warsztaty tematyczne o wróżbach i ludowych ozdo-
bach świątecznych w klasach 1-3,
– tematyczne lekcje w klasach 4-8,
– słowiański wielobój klasowy (konkurs na podłaźniczkę, 
słowiańsko-świąteczną dekorację, konkurs na najlepiej 
przebraną klasę, konkurs na film edukacyjny),
– dwa konkursy indywidualne (najlepsze przebranie, 
quiz wiedzy o mitologii Słowian),
– zbiórka dla potrzebujących zwierząt „”Przyjaciele Le-
szego””.

Zaangażowanie uczniów
Wszystkie wymienione akcje były organizowane przez 
członków SU. Warsztaty w klasach 1-3 prowadziły uczen-
nice z klas ósmych, konspekty dla klas 4-8 przygotowały 
osoby z samorządu, za organizację wieloboju klasowego 
odpowiadała SRU (napisała regulaminy konkursów, zor-
ganizowała komisję i jury), SU także zbierało pieniądze 
i datki dla Centrum Adopcyjnego „Ada” w Przemyślu, 
najmniej SU zaangażowało się w quiz wiedzy o mitologii 
Słowian, który został ułożony przez opiekuna SU (człon-
kowie SU pomagali jednak w jego przeprowadzeniu).
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ZABAWY SPORTOWE

Termin realizacji projektu: 26.10. – 22.12.2021
Kwota dotacji: 1949,24 zł

Liczba uczestników: 70 osób

Krótki opis działań
„Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 124 w Kra-
kowie przystąpił w  październiku 2021r. do Programu 
Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak.
W listopadzie i grudniu przeprowadziliśmy 2 imprezy in-
tegracyjno-sportowe dla uczniów klas 4-8. Dzięki temu 
mieliśmy możliwość uczestniczenia w konkursach i zaba-
wach sportowych. Odbyły się m.in. tor przeszkód, skoki 
na skakance, podbijanie piłeczki, rzuty do kosza. Młodzież 
uczyła się planowania i organizacji wydarzenia. Osiągnę-
liśmy nasz cel, którym była integracja uczniów i promocja 
zdrowego trybu życia.”

Zaangażowanie uczniów
Po przystąpieniu szkoły do Programu Wsparcia Samorzą-
dów Uczniowskich #SU-w-ak prowadziliśmy z SU rozmo-
wy dotyczące aktywności, które zintegrowałyby uczniów, 
a jednocześnie promowałyby zdrowy tryb życia. W reali-
zację projektu zaangażowali się głównie uczniowie klas 7 
i 8 na czele z radą SU oraz opiekunką SU panią Marceliną 
Juszkiewicz. Rada SU czuwała nad organizacją imprezy, 
prowadziła promocję wydarzenia, organizowała zabawy, 
gry i konkursy sportowe. Zarówno uczniowie jak i opiekun 
SU uczestniczyli w spotkaniach, warsztatach i szkoleniach 
on-line organizowanych w ramach Programu Wsparcia 
Samorządów Uczniowskich#SU-w-ak.

Szkoła Podstawowa nr 124
im. Marii Skłodowskiej-Curie
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Szkoła Podstawowa nr 124
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ŚWIĄTECZNE UPOMINKI 
DLA DZIECI Z UNIWERSYTECKIEGO 

SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE

Termin realizacji projektu: 24.11. – 22.12.2021
Kwota dotacji: 719,32 zł

Liczba uczestników: 30 osób

Krótki opis działań
Samodzielnie wykonaliśmy ozdoby i kartki świąteczne 
dla dzieci ze szpitala. Zakupiliśmy upominki: książeczki, 
malowanki, puzzle, gry planszowe, artykuły papiernicze. 
Zorganizowaliśmy spotkanie świąteczne dla uczniów, 
podczas którego zapakowaliśmy wszystkie prezenty, które 
przekazaliśmy do USD w Krakowie. Pomaganie innym zin-
tegrowało społeczność uczniowską i sprawiło wszystkim 
ogromną radość.

Zaangażowanie uczniów
Rada samorządu uczniowskiego opracowała harmono-
gram projektu, prowadziła promocję wydarzenia oraz 
czuwała nad organizacją przedsięwzięcia. Uczniowie sa-
modzielnie przygotowali ozdoby i kartki świąteczne oraz 
pakowali upominki dla dzieci ze szpitala.
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 128 
im. płk. pil. St. Skarżyńskiego w Krakowie

MODA W ZGODZIE 
Z REGULAMINEM

Termin realizacji projektu: 29.11-17.12.2021
Kwota dotacji: 950,00 zł

Liczba uczestników: 20 osób

Krótki opis działań
Przedstawienie projektu uczniom, zebranie chętnych 
na warsztaty z kosmetyczką. Przeprowadzenie zajęć z ko-
smetyczka w formie online. Na warsztatach dziewczynki 
dowiedziały się jak dbać o skórę, higienę. Przeprowadze-
nie warsztatów z savoir-vivre jak należy bądź nie należy 
ubierać się do szkoły. Przeprowadzenie konkursu, wyło-
nienie zwycięzców, rozdanie nagród. 

Zaangażowanie uczniów
Samorząd uczniowski przedstawił projekt uczniom oraz 
zebrał chętnych na udział w warsztatach z panią kosme-
tyczką. Przeprowadził szkolny konkurs na prace plastyczną 
odnośnie moda w zgodzie z regulaminem, wybrał najlep-
sze prace oraz wręczył nagrody zwycięzcom oraz wszyst-
kim uczestnikom.
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SZKOLNY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO

Termin realizacji projektu: 29.11-17.12.2021
Kwota dotacji: 898,61 zł

Liczba uczestników: 65 osób

Krótki opis działań
Na początku przedstawiciele samorządu uczniowskiego 
ogłosili turniej, następnie przyjmowali zgłoszenia od chęt-
nych osób oraz stworzyli regulamin rozgrywek. W kolejnym 
etapie stworzyli grupy w której mecze grał każdy z każdym 
odbywały się one na przerwach 10, 20 minutowych osobno 
dla klas 1-3, 4-8 sędziowali przebieg tych rozgrywek. Wyło-
nienie osób do finału. Spotkanie finałowe. Rozdanie nagród 
dla zwycięzców oraz dyplomów i drobnych upominków 
dla wszystkich biorących udział w turnieju. 

Zaangażowanie uczniów
Przygotowanie plakatów informacyjnych, stworzenie regu-
laminu, przygotowanie terminarzu rozgrywek, przyjmowa-
nie zgłoszeń uczestników, sędziowanie, wręczenie nagród .

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 128 
im. płk. pil. St. Skarżyńskiego w Krakowie
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Da Vinci 
Publiczna Szkoła Podstawowa 

LUBIĘ CZYTAĆ!

Termin realizacji projektu: 02.11.-15.12.2021 
Kwota dotacji: 900,00 zł

Liczba uczestników: ok. 200 osób

Krótki opis działań
„Projekt Lubię czytać rozpoczęliśmy od przygotowania 
i opublikowania na Facebook’ u filmiku promującego pro-
jekt (filmik przegotowany przez ucznia z SU), praz w szkole 
upowszechniliśmy plakaty promujące projekt i konkurs. 
Jednocześnie za pośrednictwem mediów społecznościo-
wych, mailingu uczniów, ogłoszenia LIBRUS, informacja 
na classroom SU została przez uczniów umieszczona in-
formacja o konkursie i projekcie.
Równolegle trwały prace nad regulaminem konkursu, 
który został przygotowany pod nadzorem opiekunów 
SU. Następnie ogłosiliśmy konkursy na najlepszą recenzję 
ulubionej książki. Uczniowie w formie krótkich filmów – 
przekazywali informację o ulubionej książce. Filmiki były 
umieszczone na FB szkoły oraz w classroom SU, na filmy 
można było oddać głosy w formie tzw. lików i komentarza. 
Spłynęło ponad 30 filmów, po pracy jury ogłoszono wyni-
ki. Całe wydarzenie zakończyliśmy spotkaniem, na którym 
rozdaliśmy nagrody uczestnikom i zaprezentowaliśmy 
w bibliotece kącik, gdzie znajdują się zakupione ulubio-
ne przez uczniów książki, które można już wypożyczyć. 
Projekt poprowadziła grupa uczniów z SU głównie – jego 
sekcji promocyjna i organizacyjna. Wiele pomocy uzyska-
liśmy od opiekunów samorządu „

Zaangażowanie uczniów
Uczniowie z SU przygotowywali działania promocyjne od 
etapu pomysłu/ organizacji/ wykonania i promocji sensu 
stricto. Pomagali również w pracach jury oraz w organi-
zacji kącika w bibliotece. 
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KĄCIK GIER PLANSZOWYCH 
W BIBLIOTECE I TURNIEJ 

GIER PLANSZOWYCH
Termin realizacji projektu: 21.10. – 31.12.2021 

Kwota dotacji: 1558,99 zł
Liczba uczestników: 30 osób

Krótki opis działań
Zorganizowano kącik gier planszowych w bibliotece oraz 
turniej gier planszowych, w którym wzięli udział ucznio-
wie. W projekcie zaangażowano uczniów z Rady Samo-
rządu Uczniowskiego – wykonali oni plakaty, opracowali 
zasady turnieju a następnie czuwali nad całością. Przepro-
wadzono etapy klasowe a następnie międzyklasowe. Koń-
cowym etapem był finał, po którym nagrodzono trzech 
najlepszych uczniów z klas 4-8.

Zaangażowanie uczniów
W projekcie zaangażowano uczniów z Rady Samorządu 
Uczniowskiego – wykonali oni plakaty, opracowali zasady 
turnieju a następnie czuwali nad całością.

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów 
im. ks. Stanisława Konarskiego 
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ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM 
KREATYWNOŚCI

Termin realizacji projektu: 29.11. – 23.12.2021
Kwota dotacji: 1993,12 zł

Liczba uczestników: 40 osób

Krótki opis działań
W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy dwa kon-
kursy: „Zostań autorem komiksu” i „Zostań ilustratorem” 
oraz warsztaty twórcze: „Zrób sobie komiks. Zostań Super-
bohaterem” (na podstawie książki pod ty samym tytułem). 
Stworzyliśmy galerię prac konkursowych, która jest licznie 
odwiedzana przez uczniów. Dzięki konkursowi i warszta-
tom uczniowie mogli pochwalić się swoimi zdolnościami 
i rozwinąć je. Kolejni uczniowie chcą próbować swoich sił 
w twórczych działaniach i proszą o następne konkursy 
i warsztaty.

Zaangażowanie uczniów
Przedstawiciele Samorządu Szkolnego aktywnie włączyli 
się w organizację konkursu. Stworzyli i rozwiesili plakaty. 
Przygotowali wystawę prac konkursowych. Bardzo rze-
telnie podeszli do pracy jako jury konkursowe. Pomaga-
li w przygotowaniach do warsztatów (kompletowanie 
materiałów dla uczestników). Uczniowie chętnie polecali 
książki i komiksy, które można zakupić (materiały warsz-
tatowe i nagrody).

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów 
im. ks. Stanisława Konarskiego 
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XXIII Liceum Ogólnokształcące 
im. płk. pil. St. Skarżyńskiego 
w Krakowie

MŁODZI CZYTAJĄ!

Termin realizacji projektu: 25.10.-10.12.2021
Kwota dotacji: 1397,95 zł

Liczba uczestników: 64 osób

Krótki opis działań
Projekt „Młodzi czytają!” rozpoczęliśmy od przygotowania 
i opublikowania na samorządowym Facebook’ u formula-
rza ankiety badającej upodobania czytelnicze naszych ko-
legów. Z pomocą nauczycieli zaprojektowaliśmy wystrój 
fragmentu korytarza, który ma być przychylny czytaniu 
i zamówiliśmy niezbędne sprzęty. Następnie ogłosiliśmy 
konkursy na najlepszą recenzję i najlepiej przeczytany 
fragment powieści oraz zbiórkę książek, które ostatecznie 
trafiły na regały w “Kąciku czytelniczym”. Czytanie ksią-
żek poprzedziły warsztaty dykcji, a potem przez tydzień 
na przerwach uczestnicy konkursu prezentowali w szkol-
nym radiowęźle swoje ulubione lektury. Zwycięskich 
lektorów wyłoniliśmy w ogólnoszkolnym głosowaniu, 
a konkurs na recenzję rozstrzygnęła komisja złożona z po-
lonistów, przedstawicieli samorządu i uczniów organizują-
cych projekt. Całe wydarzenie zakończyliśmy spotkaniem, 
na którym rozdaliśmy nagrody uczestnikom i zaprezento-
waliśmy nowe miejsce w szkole, zagospodarowane przez 
nas, gdzie będzie można spokojnie poczytać.

Zaangażowanie uczniów
Projekt poprowadziła grupa uczniów ze wsparciem samo-
rządu, głównie – jego sekcji medialnej i organizacyjnej. 
Wiele pomocy uzyskaliśmy od szkolnego konserwatora, 
który zmontował nam regały na książki. Przez cały czas 

pomagali też poloniści, opiekun samorządu i psycholog 
szkolny. Natomiast spotkaniem podsumowującym i infor-
mowaniem o wydarzeniu na Facebook’u zajęła się wice-
przewodnicząca samorządu uczniowskiego.
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WIECZÓR ANDRZEJOWY

Termin realizacji projektu: 30.11.-10.12.2021
Kwota dotacji: 1646,82 zł

Liczba uczestników: 100 osób

Krótki opis działań
Nasz „Wieczór Andrzejowy” organizowaliśmy w trudnych 
„Covidowych” warunkach, więc rozpoczęliśmy od zredago-
wania we współpracy z nauczycielami i po konsultacjach 
z dyrekcją szkoły regulaminu bezpieczeństwa imprezy. Po 
spotkaniu organizacyjnym przedstawiciele odpowied-
nich sekcji naszego samorządu dokonali niezbędnych 
zakupów, były to gry planszowe, materiały papiernicze, 
rekwizyty do escape roomu i co najważniejsze: pizza dla 
wszystkich uczestników. Najwięcej pracy wykonaliśmy 
w samym dniu imprezy. Od wczesnych godzin popołu-
dniowych członkowie sekcji organizacyjnej razem z na-
uczycielami zajmowali się przygotowaniem pomieszczeń, 
planowaniem atrakcji, pilnowaniem porządku. Członko-
wie sekcji lotniczej opiekowali się szkolnym symulatorem 
lotu i w razie potrzeby zajmowali się instruktażem. Nasz 
“Wieczór Andrzejowy” trwał pięć godzin – w jego trak-
cie uczniowie oglądali filmy w kilku salach, “główkowali” 
w escape roomie, bawili się w sali gier planszowych i na sy-
mulatorze lotu, wysłuchali koncertu gitarowego naszego 
kolegi i zapisali sporo uwag o szkole oraz pomysłów, które 
powinien zrealizować samorząd uczniowski.

Zaangażowanie uczniów
Pomysłodawcami i organizatorami całego wydarzenia byli 
przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Konkretne 

zadania realizowały odpowiednie sekcje: organizacyjna – 
zajęła się zakupami i planowaniem, medialna zadbała 
o reklamę wydarzenia i oprawę muzyczną, lotnicza – pro-
wadziła zajęcia na symulatorze lotu. W sprzątanie szkoły 
po imprezie zaangażowni byli wszyscy uczestnicy. Nad 
całością czuwał przewodniczący samorządu. Ale oczywi-
ście nic by się nie udało bez wsparcia naszych nauczycieli, 
którzy poświęcili nam cały wieczór.

XXIII Liceum Ogólnokształcące 
im. płk. pil. St. Skarżyńskiego 
w Krakowie
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 
Szkoła Podstawowa nr 60,
i XXXI Liceum Ogólnoształcące

NUDA NA PRZERWACH? 
NIE U NAS

Termin realizacji projektu: 28.10-05.12.2021
Kwota dotacji: 1785,86 zł

Liczba uczestników: 202 osoby

Krótki opis działań
Stworzyliśmy ankietę z grami do wyboru, którą wysłaliśmy 
do uczniów. Na podstawie ankiety zakupiliśmy gry. W „Ką-
ciku Gier” został wywieszony regulamin korzystania z gier. 
„Kącik” został wyposażony w stanowisko do dezynfekcji 
rąk i powierzchni.
Zakupione gry są podzielone na dwie grupy: takie, które 
pozwalają na rozegranie całej partii na przerwie i na takie 
dłuższe. Krótsze zostały wystawione do kącika gier. Można 
je wziać kiedy się chce, pod warunkiem że się przestrzega 
regulaminu. Dłuższe natomiast leżą w innym miejscu, 
chroniącym od ewentualnych zniszczeń i są wydawane 
przez samorząd dla osób, które na przykład mają „okienko” 
(wolną godzine lub więcej) i czekają na lekcje.

Zaangażowanie uczniów
Samorząd Uczniowski był odpowiedzialny za:

• stworzenie ankiety, propozycjami gier do zakupie-
nia i zaanalizowanie wyników w celu wybrania tych 
najpopularniejszych

• skompletowanie i zamówienie gier w sklepach on-
line (Empik i Bonito)

• stworzenie przestrzeni z grami (Kącika Gier) i upu-
blicznieniu regulaminu do korzystania z nich

Społeczność uczniowska była odpowiedzialna za:
• oddanie swojego głosu w ankiecie i zaproponowa-

niu gier do kupienia.
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OPERATOR PROJEKTU:

XLII Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza w Krakowie

SPOTKANIE 
KINEMATOGRAFICZNE

Termin realizacji projektu: 25.11 – 17.12.2021r.
Kwota dotacji: 1339,48 zł

Liczba uczestników: 25 osób

Krótki opis działań
Przygotowaliśmy program spotkania kinematograficzne-
go. Wybraliśmy nagrody dla zwycięzców w konkursie dla 
uczestników. Razem poszliśmy też po przekąski do hiper-
marketu. Udało nam się zaprosić na spotkanie dziennikar-
kę radiową Katarzynę Hnat, która przeprowadziła warsztat 
dziennikarski. Dzięki temu dowiedzieliśmy się jak pisać 
recenzję i krytykę literacką, a także co to jest piramida new-
sowa i lid. Chętni mogli zabrać udział w konkursie, który 
zorganizowany został po warsztatach. Zwycięzcy otrzymali 
książki Michała Nogasia pt. „Z niejednej półki. Wywiady”.

Zaangażowanie uczniów
W  realizację projektu włączyła się Rada Samorządu 
Uczniowskiego. Zadania zostały rozdzielone na przewod-
niczących sekcji i osoby ze społeczności szkolnej, które 
zgłosiły się do realizacji projektu. Sekcja organizacyjna 
przygotowała salę gimnastyczną w tym krzesełka, mate-
race i poczęstunek. Sekcja techniczna zajęła się sprzętem 
i podłączeniem wszystkich urządzeń.
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Liceum Ogólnokształcące 
Zakonu Pijarów w Krakowie

MOJA PRZYSZŁOŚĆ
= MÓJ WYBÓR

Termin realizacji projektu: 25.10-20.12.2021
Kwota dotacji: 1134,47 zł

Liczba uczestników: 230 osób

Krótki opis działań
Celem projektu było wsparcie i pomoc młodzieży w za-
kresie zaplanowania swojej kariery, przyszłości, studiów, 
wykonywanego zawodu. Aby móc to zrealizować podję-
liśmy się organizacji zajęć z doradztwa zawodowego. Ich 
charakter sprzyjał temu, by sama tematyka planowania 
swojej przyszłości mogła budzić w nastolatkach zarów-
no zaciekawienie, jak i chęć podjęcia odpowiedzialności 
za własne wybory życiowe, zamiast oporu i uciekania od 
dorosłości. Wspomniane zajęcia były dwuetapowe. Pod-
czas pierwszych, godzinnych, uczniowie rozwiązywali te-
sty psychologiczne, których celem było określenie profilu 
osobowości zawodowej oraz głównych cech osobowo-
ściowych mających wskazać predyspozycje, uzdolnienia 
oraz potencjalne wykonywane w przyszłości zawody. Na-
tomiast drugie spotkanie z psychologiem miało formę 
dwugodzinnych warsztatów, podczas których młodzież 
zapoznawała się z otrzymanymi wynikami swoich testów, 
analizowała profile zawodowe, dzieliła się w grupach efek-
tami swojej pracy. Zaangażowanie uczniów było potwier-
dzeniem tego, jak ważna jest to dla nich tematyka i jak 
bardzo potrzebna na tym etapie ich edukacji.

Zaangażowanie uczniów
Samorząd Uczniowski czynnie włączył się realizację pro-
jektu, począwszy od etapu generowania pomysłów, okre-

ślenia tematyki projektu, przez przygotowanie wniosku, 
zebranie od uczniów formularzy zgód na badania psycho-
logiczne i przekazanie ich osobie prowadzącej warsztaty 
z doradztwa zawodowego, aż po etap wykonania zdjęć, 
podsumowania projektu.
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Publiczne Salezjańskie 
Liceum Ogólnokształcące

DAJ SIĘ POZNAĆ

Termin realizacji projektu: 25.10. – 06.12.2021
Kwota dotacji: 1383,64 zł

Liczba uczestników: 225 osób

Krótki opis działań
W ramach projektu zaplanowaliśmy oraz przygotowali-
śmy konkurs artystyczny dla uczniów naszej szkoły. SU 
przeprowadził kampanię reklamową na korytarzu oraz 
w formie online. Konkurs został nagrany oraz udostępnio-
ny na kanale YouTube. Uczniowie mieli okazję zagłosować 
online na nagrodę publiczności. Jury wyłoniło zwycięzców 
(3 miejsca, 4 wyróżnienia oraz nagrodę publiczności). 

Zaangażowanie uczniów
SU przygotował akcję promocyjną (min. plakaty i posty 
na FB), zadbał o dekoracje. Uczniowie poprowadzili prze-
słuchania artystów oraz zorganizowali ekipę techniczną 
która nagrała całe wydarzenie. Film został opublikowa-
ny na kanale prowadzonym przez SU. Przedstawiciel SU 
wszedł w skład jury konkursowego. Uczniowie zadbali 
również o ceremonię wręczenia nagród.
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W maju kolejna część

ZAPRASZAMY!

Księgi
DOBRYCH 
PRAKTYK
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