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Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do zapoznania się z drugą częścią Wirtualnej Księgi 
Dobrych Praktyk, zawierającą opis wszystkich projektów samorządo-
wych realizowanych w ramach II edycji „Programu Wsparcia Samorządów 
Uczniowskich #SU-w-ak” od stycznia do maja 2022 roku.

Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak
jest realizowany w terminie od 15.09.2021 r. do 31.05.2022r. 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 w wirtualnej 

Księdze Dobrych Praktyk;
• wziąć udział w konkursie na Lidera Samorządności.

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

Dziękujemy wszystkim szkołom, uczniom i nauczycielom zaangażowa-
nym w realizację projektów samorządowych w roku szkolnym 2021/ 2022 
za Waszą społeczną aktywność, kreatywność i zaangażowanie.
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Szkoły
PODSTAWOWE Krótki opis działań

Uczniowie klas 4-7 współpracowali poprzez ozdobienie 
korytarza zielonymi roślinami rozsadzanymi w czasie za-
jęć wychowawczych oraz utworzyli naścienną dekorację 
z mchu. Przedstawiciele samorządów klasowych wzięli 
udział w integracyjnej wycieczce do lasu. Z wycieczki, 
oprócz szyszek i gałązek potrzebnych do tworzenia de-
koracji, uczniowie przywieźli pomysły na wspólne przy-
szłoroczne działania. Ustalono przyszłoroczne poczty 
sztandarowe, sekcje samorządowe, uczniowie uaktualnili 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie zorga-

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Wł. Jagiełły w Krakowie

ZAPROŚMY LAS DO SZKOŁY

Termin realizacji projektu: 26.04 – 20.05.2022 r.
Kwota dotacji: 2 000 zł

Liczba uczestników: 20
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nizowali konkurs plastyczny Las dla klas 1-7, a nagrodzone 
prace utworzyły dodatkową dekorację korytarza. Podczas 
spotkania podsumowującego projekt uczniowie otrzyma-
li nagrody plastyczne. Uczniowie z obecnych klas trzecich 
zostali zaproszeni do przyszłorocznej współpracy.

Zaangażowanie uczniów
Uczniowie w klasach rozsadzali rośliny, a członkowie rady 
byli odpowiedzialni za organizację tych działań (wybór 
roślin do rozsadzania, przyniesienie do klas doniczek i zie-
mi, a potem udekorowanie nimi korytarza). 20 osób, które 
wzięły udział w wycieczce – przedstawiciele samorządów 
klasowych klas 4-7 współpracowały ze sobą w czasie wy-
cieczki do lasu. Wyłoniono zwycięzców konkursu plastycz-
nego, przedstawiciele rady samorządu zdecydowali jakie 
nagrody zostaną zakupione w ramach konkursu. Człon-
kowie rady samorządu uczniowskiego współpracowali 
z nauczycielem plastyki przy tworzeniu projektu dekoracji 
naściennej oraz przy jego realizacji.
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Krótki opis działań
W ramach integracji dzieci starszych z dziećmi młodszymi, 
starszaki przeprowadzały zajęcia w świetlicy: gry i zabawy, 
warsztaty muzyczne, plastyczne, gry sportowe. Wszystko 
zostało zwieńczone konkursem przygotowanym przez SU, 
w którym drużyny składały się z trójki uczniów: dwóch ma-
luchów(klasy 1-3) oraz jednego starszego opiekuna(klasy 
5-6).

Zaangażowanie uczniów
Uczniowie z  SU przeprowadzali zajęcia na  świetlicy, 
sami przygotowywali pomysły. Przed 20 maja odbyło się 
spotkanie Samorządu, na którym dzieciaki przygotowa-
ły stanowiska na konkurs, podliczyły wszystkie faktury 
z SUwaka, integrowali się przy budyniu, kisielu i pizzy :) 
Przygotowali także (pod nadzorem Opiekuna i Zastępcy 
Opiekuna Samorządu) salę gimnastyczną do przepro-
wadzenia konkursu – ustawienie stolików, zawieszanie 
plakatów. W dzień konkursu dzieci z SU i z różnych klas 
brali udział w konkursie. Najstarsze dzieci opiekowały się 
stanowiskami, inne grupami konkursowymi.

Szkoła Podstawowa nr 33
im. Króla Stefana Batorego

ŚWIETLICOWI PRZYJACIELE

Termin realizacji projektu: 28.03-20.05.2022 r.
Kwota dotacji: 1 200 zł

Liczba uczestników: 50
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Krótki opis działań
Nasz projekt zakładał szereg działań nawiązujących do 
powitania wiosny. 21 marca wszyscy chętni uczniowie 
zadbali o zielone stroje. W weekendy odbywały się rodzin-
ne spacery i przejażdżki w poszukiwaniu wiosny. Klasa 
7a dodatkowo zorganizowała dzień bez plecaka. Kolejną 
inicjatywą była gra terenowa i sadzenie roślin w ogród-
ku szkolnym. Aktywne klasy otrzymały roślinki do opieki 
w swoich salach. Ponadto został zorganizowany konkurs – 
wyzwanie na konstrukcję/rzeźbę wykonaną z odpadów. 
Najwyżej ocenione projekty otrzymały kosze owoców. 
Podsumowanie projektu i wręczenie nagród nastąpiło 
w czasie uroczystego apelu.

Zaangażowanie uczniów
Działanie członków rady samorządu uczniowskiego:

• organizacja konkursu, przygotowanie plakatów pro-
mujących podjęte działania, materiałów do gry te-
renowej oraz dyplomów dla najlepszych projektów, 
zakup owoców, 

• współpraca z Radą Rodziców, organizacja Zielonego 
Dnia, promowanie akcji,

• organizacja gry i sadzenia roślin,
• podsumowanie działań i rozdanie nagród w w czasie 

uroczystego apelu.

Szkoła Podstawowa nr 39
im. Bartosza Głowackiego w Krakowie

ZIELONO NAM W GŁOWIE

Termin realizacji projektu: 14.03 – 20.05.2022r.
Kwota dotacji: 1 710,43 zł

Liczba uczestników:
około230 uczniów oraz chętni rodzice 
i nauczyciele
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Działania uczniów:
• udział w Zielonym Dniu – przygotowanie strojów 

z pomocą rodziców,
• udział w konkursie – przygotowanie śmieciowych 

projektów w ramach działania klasy,
• udział w grze terenowej i sadzeniu roślinek,
• udział w Dniu bez plecaka – przygotowanie alterna-

tywnych opakowań na przybory szkolne.”
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Krótki opis działań
Celem projektu „Razem” była organizacja spotkań inte-
gracyjnych dla osób z Ukrainy, które po 24 lutym stały 
się częścią naszej społeczności. Samorząd Uczniowski 
przygotował zajęcia integracyjne i zaangażował w nie 
uczniów z klas 2A, 1-3U, 4B, 4U, 7A i 7U. Na zainteresowa-
nych czekały gry planszowe, stacje zadaniowe, rozgrywki 
sportowe, wspólne malowanie i słodki poczęstunek. Po-
nadto w szkole została zorganizowana zbiórka najpo-
trzebniejszych darów dla uchodźców, w którą zaangażo-
wała się cała społeczność szkolna. Cele naszego projektu 
to integracja społeczności uczniowskiej, uwrażliwienie 
na potrzeby innych i wzajemne poznawanie innych kultur.

Szkoła Podstawowa nr 39
im. Bartosza Głowackiego w Krakowie

RAZEM

Termin realizacji projektu: 28.03.2022 r. – 10.05.2022 r.
Kwota dotacji: 1 459,73 zł

Liczba uczestników: około 120
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Zaangażowanie uczniów
Samorząd Uczniowski przygotował zbiórkę darów dla 
uchodźców (promocja, zbiórka, segregacja i przekazanie 
darów do Centrum Wielokulturowego przy al. Daszyń-
skiego). Ponadto został zorganizowany cykl spotkań dla 
wszystkich oddziałów przygotowawczych, które przygoto-
wali członkowie SU wraz z uczniami z klas 2a, 4b i 7a i do-
radcami wielokulturowymi. Celem spotkań była integracja, 
zabawa, wzajemne poznanie się i rozmowy o wspólnych 
zainteresowaniach. Zakładaliśmy udział ok. 65 osób, osta-
tecznie uczestniczyło w spotkaniach ok. 125 osób (klasy: 
2a, 4b, 7a, oddziały przygotowawcze: 3U, 4U, 7U).
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Szkoła Podstawowa nr 62
im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego

KĄCIK RELAKSU – 
STWORZENIE MIEJSCA  

DO WYPOCZYNKU
Termin realizacji projektu: 1.01 – 31.03.2022 r.

Kwota dotacji: 2 000 zł
Liczba uczestników: 50

Krótki opis działań
Celem projektu było stworzenie kącika do wypoczynku 
w czasie przerw oraz zintegrowanie społeczności szkolnej. 
Chcieliśmy stworzyć przyjazne, kolorowe miejsce, gdzie 
wszyscy mogą usiąść, porozmawiać czy zagrać w gry plan-
szowe. Na początku był konkurs na projekt muralu, który 
miał ozdobić ściany w kąciku. Zwycięski projekt przerósł 
nasze oczekiwania, ale jednocześnie jego stworzenie wy-
magało od nas dużo energii i czasu. Potem były warsztaty 
stolarskie pod kierunkiem Żywej Pracowni, w czasie któ-
rych stworzyliśmy samodzielnie cztery siedziska z palet 
oraz stół. Następnym etapem było malowanie siedzisk 
oraz zagospodarowanie kącika, który został udekorowa-
ny roślinami i wyposażony w wygodne poduszki oraz 
gry planszowe. Uwieńczeniem projektu było uroczyste 
otwarcie Kącika Relaksu czyli spotkanie wszystkich za-
angażowanych w jego powstanie osób, a także prezen-
tacja reportażu, który powstał w czasie naszych działań. 
Teraz Kącik Relaksu cieszy się wielką popularnością i jest 
oblegany w czasie przerw, co pokazuje nam, jak bardzo 
był potrzebny.

Zaangażowanie uczniów
Członkowie rady samorządu uczniowskiego mieli za za-
danie inspirować, koordynować i  relacjonować nasze 
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działania. Jednocześnie do projektu włączyło się bardzo 
dużo osób z klas 4 – 8, ponieważ był dość czasochłonny 
i różnorodny. W sumie około 50 uczniów i uczennic ma-
lowało mural, szlifowało panele, budowało i malowało 
siedziska, a także pomagało w informowaniu o projekcie 
czy w organizacji uroczystego otwarcia. Własną inicjatywą 
uczniów było też dokumentowanie naszej pracy, w efekcie 
czego powstał reportaż relacjonujący cały proces tworze-
nia Kącika Relaksu.
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Krótki opis działań
Nasze działania rozpoczęliśmy od ogłoszenia konkursu 
plastycznego na zaprojektowanie logo projektu, które 
miało nawiązywać do tematu promowania zdrowych 
nawyków żywieniowych. Zwycięskie logo czyli „Wesoły 
tościk” zostało następnie namalowane na fartuszkach ku-
chennych, które uczniowie i uczennice zakładali w czasie 
warsztatów kulinarnych. W sumie przeprowadziliśmy 5 

dwugodzinnych warsztatów kulinarnych w klasach 4 – 8, 
w czasie których uczyliśmy się, jak przygotowywać zdrowe 
propozycje śniadaniowe m.in. humus (pasta z cieciorki), 
wege smalczyk z fasoli, pasty z twarożkiem i nowalijkami, 
pasty jajeczne, koktajle owocowe oraz korzenną owsiankę 
(cieszyła się największym powodzeniem wśród najmłod-
szych klas).

Szkoła Podstawowa nr 62
im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego

TYDZIEŃ ZDROWEGO 
ŚNIADANIA

Termin realizacji projektu: 4.05 – 21.05.2022 r.
Kwota dotacji: 1 499,61 zł

Liczba uczestników: około 100

str. 14



PROJEKT FINANSOWANY

OPERATOR PROJEKTU:

Zaangażowanie uczniów
Członkowie rady samorządu uczniowskiego byli lidera-
mi projektu – wzięli udział w pierwszych szkoleniowych 
warsztatach, a potem pod kierunkiem opiekunki SU pani 
Moniki Czyż prowadzili warsztaty w klasach. Oprócz tego 
na początku projektu przeprowadzili akcję informacyjną 
oraz ankietę na temat nawyków żywieniowych uczniów 
w naszej szkole. Zajmowali się też relacjonowaniem akcji 
na profilu szkolnym na FB oraz na stronie szkoły. W warsz-
tatach kulinarnych wzięło udział około 100 osób z klas 
4 – 8, a dodatkowo klasy młodsze i świetlica szkolna, któ-
rych przez tydzień częstowaliśmy zdrowymi przekąskami 
śniadaniowymi.
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Krótki opis działań
20.05.2022r. zrealizowaliśmy projekt „W poszukiwaniu Pol-
ski”. Była to gra terenowa, w której udział wzięli uczniowie 
z klas 6-8 czyli łącznie 143 osoby. Zadania jakie uczniowie 
mieli do wykonania polegały na: pracy z mapą, rozwiązy-
waniu zadań z kodów QR, pracy w grupach, oraz zadań 
zręcznościowych. Zadania, które mieli do wykonania 
uczniowie, były związane z uchwaleniem Konstytucji 3 
Maja. Uczniowie musieli wykazać się znajomością czasów, 
postaci oraz problemów z którymi borykało się państwo 
Polskie w tym okresie. Poprzez wykonanie tych zadań 
uczniowie uświadamiali sobie wartość i rangę tego święta. 
Bardzo ważną rolę w przebiegu tego projektu odegrała 
integracja zespołów klasowych oraz umiejętność pracy 
w grupie. W czasie projektu wszyscy dobrze się bawili 
i wykazali się dużym zaangażowaniem.

Zaangażowanie uczniów
Przystąpienie do programu i realizacja projektu bardzo 
zintegrowała samorząd uczniowski, który z wielkim za-
angażowaniem przygotowywał, opracowywał i  prze-
prowadził projekt. Zaangażowanie widać było również 
w społeczności uczniowskiej, zaangażowanej w zdro-
wą rywalizację. Uczniowie pokazali jak chętnie pracują 
w grupach, pomagają sobie, by osiągnąć jak najlepszy 

wynik. W okresie, w którym realizowany był projekt, cała 
społeczność naszej szkoły „żyła” jego realizacją i aktywnie 
przystępowała do wszystkich działań.

Szkoła Podstawowa nr 78

W POSZUKIWANIU POLSKI

Termin realizacji projektu: 4.05 – 20.05. 2022 r.
Kwota dotacji: 1 592,86 zł

Liczba uczestników: 143
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Krótki opis działań
Na początku odbyło się spotkanie organizacyjne, które 
miało na celu zaplanowanie wszystkich działań oraz usta-
lenie potrzebnych materiałów do realizacji projektu. Ko-
lejnym działaniem były dwa spotkania na których odbyły 
się warsztaty podczas których tworzyliśmy świeczki, ma-
gnesy, figurki gipsowe oraz mydełka. Wykonanie plakatów 
było dla nas świetną zabawą, a także mieliśmy możliwość 
spędzić razem konstruktywnie czas. W dniach od 5 do 8 
kwietnia prowadziliśmy sprzedaż wykonywanych przez 
nas świątecznych gadżetów. Podczas kiermaszu świetnie 
się bawiliśmy i ciągle towarzyszył nam uśmiech.

Zaangażowanie uczniów
Zaangażowanie wśród uczniów oraz nauczycieli przerosło 
najśmielsze oczekiwania. Osiągnęliśmy nasz cel – podczas 
kiermaszu udało nam się uzbierać środki na ogromne me-
talowe serce, które stanie przed szkołą i pozwoli na zbiór-
kę nakrętek nie tylko uczniom ale również społeczności 
lokalnej.

Szkoła Podstawowa nr 80

SERCE DLA SERCA

Termin realizacji projektu: 10.03-16.05.2022
Kwota dotacji: 1296,76 zł

Liczba uczestników: 10
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Krótki opis działań
Zorganizowaliśmy Wiosenny Turniej Sportowy dla klas 
4-8. Opracowaliśmy regulamin i zasady przyznawania 
punktów, ustaliliśmy dyscypliny sportowe, które będą 
rozgrywane podczas turnieju. Każdy uczeń walczył o in-
dywidualny wynik oraz pracował na wynik swojej klasy – 
drużyny. Rozgrywki trwały od 21 marca i zakończyły się 
1 kwietnia. Było bardzo dużo emocji :)

Zaangażowanie uczniów
Głównym organizatorem był Szkolny Klub Wolontaria-
tu, który do współpracy zaprosił członków samorzą-
du uczniowskiego. Podzielono między siebie zadania. 
Współpraca układała się bardzo dobrze. Turniej z bardzo 
niewielką pomocą nauczycieli przeprowadzili sami orga-
nizatorzy – uczniowie.

Szkoła Podstawowa nr 86
im. Powstańców Śląskich w Krakowie

NA POWITANIE WIOSNY! – 
WIOSENNY TURNIEJ 

SPORTOWY KLAS 4 – 8
Termin realizacji projektu: 10.03 – 13.04 2022 r.

Kwota dotacji: 1 982,56 zł
Liczba uczestników: 300
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Krótki opis działań
1. Organizacja pracy Samorządu 
Uczniowskiego  – przydział obowiąz-
ków, zamówienie rzeczy potrzebnych 
do realizacji projektu. 2. Napisanie 
i złożenie wniosków o przyznanie da-
rowizn wspierających akcję do Firmy 
Wawel i Piekarni Pablo. 3. Warsztaty dla 
członków Samorządu Uczniowskiego 
prowadzone przez pedagoga szkolne-
go na temat „Czy łatwo się różnić?” 4. 
Zajęcia dla uczniów z Polski i Ukrainy 
o kulturze i tradycjach Polski i Ukrainy. 5. 
Warsztaty integracyjne uczniów z Polski 
i Ukrainy – chusta Klanza, wieża – dźwig. 
6. Lekcja podstawowych zwrotów w ję-
zyku ukraińskim i polskim prowadzona 
przez asystenta międzykulturowego. 
7. Degustacja tradycyjnych obwarzan-
ków krakowskich oraz słodyczy ukraiń-
skich i polskich. 8. Zwiedzanie Katedry 
Wawelskiej, Dzwonu Zygmunta oraz 
Smoczej Jamy. 9. Gra terenowa Wzgó-
rze Wawelskie-Rynek Główny. Niespo-
dzianka – tradycyjne lody.

Szkoła Podstawowa nr 92 
im. Bohaterów Westerplatte

CO NA ŁĄCZY,  
CO NAS DZIELI ?

Termin realizacji projektu: 01.04-21.05.2022r.
Kwota dotacji: 1921,26 zł

Liczba uczestników: 65
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Zaangażowanie uczniów
1. Koordynowanie działań projektowych.
2. Przygotowanie informacji na szkolnego Facebooka.
3. Przygotowanie prezentacji o Polsce – ciekawostki, tra-

dycje, zwyczaje.
4. Opracowanie legend krakowskich.
5. Prowadzenie spotkań (międzykulturowe, integracyjne), 

obsługa sprzętu multimedialnego, robienie zdjęć oraz 
prowadzenie wycieczki.”
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Krótki opis działań
1. Uczennice klas siódmych zakończyły prowadzenie 

warsztatów o tematyce ekologicznej w klasach 1-3. 
Fotorelacja z wydarzenia.

2. Zakończyła się zbiórka nakrętek i baterii. Zebrano po-
nad 120 kg nakrętek i ponad 200 kg baterii. Nakrętki 
trafiły do rodziny Borysa, siedemnastoletniego pod-
opiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Ba-
terie przekazano na program realizowany w ramach 
kampanii „Włącz Eco Wyobraźnię”.

3. Zakończyły się także konkursy: klasowy na  zbiera-
nie nakrętek i baterii (+plakaty) dla klas 4-8, klasowy 
na przygotowywanie plakatów ekologicznych dla klas 
1-3, indywidualne konkursy na wierszyki (4-8) i plakaty 
(1-3). Z przygotowanych plakatów w przyszłym tygo-
dniu przygotujemy wystawę.

4. 16 maja zorganizowano galę rozdania nagród. 
5. Koło Wolontariatu zorganizowało także sprzątanie te-

renu szkoły i okolic.

Zaangażowanie uczniów
Uczniowie zorganizowali konkursy: napisali ich regula-
miny, zebrali prace konkursowe, brali udział w obradach 
Jury, a także zorganizowali galę rozdania nagród. Ucznio-
wie brali udział w pracach porządkowych dookoła szkoły. 
Uczniowie szkoły zorganizowali warsztaty dla klas 1-3.

Szkoła Podstawowa nr 93

EKOLOGIA NA WESOŁO

Termin realizacji projektu: 21.03-21.05.2022
Kwota dotacji: 1 873,81 zł

Liczba uczestników: 750
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Krótki opis działań
Na początku projektu samorząd uczniowski zorganizował 
spotkanie na którym ustalono regulamin oraz przebieg 
turnieju. Następnie zebrał chętne drużyny i przeprowadził 
losowanie grup oraz umieścił informacje w mediach spo-
łecznościowych. Rozgrywki wychodzenia z grup odbywał 
się w czasie lekcji lub na długich dwudziestominutowych 
przerwach. Następnie odbyły się półfinały w których za-
grały cztery drużyny. Ostatnim etapem były mecze fina-
łowe o miejsca na podium. Po zakończeniu turnieju sa-
morząd uczniowski zorganizował galę wręczenia nagród 
zwycięskim drużynom oraz wszystkim uczestnikom biorą-
cym udział w turnieju, nagrodzeni również zostali kibice, 
którzy zagrzewali swoje drużyny do walki.

Zaangażowanie uczniów
Samorząd Uczniowski odpowiedzialny był za stworzenie 
regulaminu turnieju, zaprosił nauczycieli wufistów, aby 
sędziowali mecze. Odpowiedzialny był również za umiesz-
czenie informacji na stronie szkoły, mediach społeczno-
ściowych oraz wybrali nagrody i zorganizowali galę wrę-
czenia nagród.

Szkoła Podstawowa nr 128

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ

Termin realizacji projektu: 25.04 – 21.05. 2022 r.
Kwota dotacji: 1237,97 zł

Liczba uczestników: 50
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Krótki opis działań
Zorganizowanie wydarzenia Burzliwa Noc w Szkole dla 
uczniów, które poprzedzone było odpowiednimi przy-
gotowaniami: ogłoszenie wśród uczniów i rodziców klas 
siódmych i ósmych, zebranie pomysłów na realizację wy-
darzenia, zrobienie listy potrzebnych materiałów, zrobie-
nie zakupów, oraz właściwa realizacja wydarzenia. W cza-
sie imprezy uczniowie mieli możliwość integrować się ze 
sobą poprzez uczestnictwo w grach sportowych, planszo-
wych, wspólne rozmowy, oglądanie filmów. Zorganizo-
wano burzę mózgów nt. pracy w Samorządzie szkolnym 
i aktywności uczniów w tym zakresie. Wykonano plakaty.

Zaangażowanie uczniów
1. Kampania informacyjna dotycząca wydarzenia Burzliwa 

Noc w szkole.
2. Sporządzenie listy potrzebnych rzeczy do kupienia.
3. Pomoc w organizacji wydarzenia: burza mózgów, wy-

konanie plakatów.

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów
im. ks. Stanisława Konarskiego

BURZLIWA NOC W SZKOLE

Termin realizacji projektu: 25.03-29.04.2022 r.
Kwota dotacji: 1 674 zł

Liczba uczestników: około 70
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Krótki opis działań
W ramach naszego projektu zbieraliśmy makulaturę oraz 
zorganizowaliśmy warsztaty. Uczniowie bardzo zaanga-
żowali się w te działania. Udało nam się zebrać prawie 2 
tony makulatury! Pieniądze z jej sprzedaży przeznaczymy 
na działalność naszego Samorządu. Dzięki temu będzie-
my mogli kupować nagrody na organizowane przez nas 
konkursy śródroczne. Warsztaty też cieszyły się dużym 
powodzeniem. Przerabialiśmy na nich rzeczy, które tra-
fiłyby do kosza na takie, których możemy używać na co 
dzień. Największą popularnością cieszyły się organizery 
na biurko robione z pudełek po chusteczkach i rolkach 
po papierze toaletowym.

Zaangażowanie uczniów
Przedstawiciele Samorządu promowali działania przez 
wykonanie i rozwieszenie na terenie szkoły plakatów, in-
formowanie klas o projekcie. Zrobili listę rzeczy potrzeb-
nych do przeprowadzenia warsztatów oraz pomagali 
w ich organizacji. Zbierali i notowali informacje o ilości 
przyniesionych przez uczniów kilogramów makulatury. 
Potem wszystko zsumowali i wraz z Panią opiekun Samo-
rządu przyznali punkty poszczególnym klasom. Propo-
nowali tytuły książek do zakupu na nagrody, a następnie 
pomagali w ich wręczaniu.

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów
im. ks. Stanisława Konarskiego

BĄDŹMY EKO!  
TO NIC TRUDNEGO  

ZROBIĆ COŚ Z NICZEGO!
Termin realizacji projektu: 25.04 – 18.05.2022 r.

Kwota dotacji: 1994,61 zł
Liczba uczestników: około 250
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Szkoły
PONAD-

PODSTAWOWE
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Szkoły
PONAD-

PODSTAWOWE
Krótki opis działań
””Pierwszym, podstawowym krokiem było przygotowanie 
przez Rzeczniczkę Praw Ucznia w formie pliku Niezbędni-
ka Praw Ucznia, zawierającego najważniejsze informacje 
ze statutu naszej szkoły. Następnie zajęliśmy się zakupem 
nagród oraz wydrukiem i odprawieniem Niezbędników. 
Kiedy otrzymali my już Niezbędniki, zorganizowaliśmy 
krótkie spotkanie z przewodniczącymi klas, na którym 
rozdaliśmy im Niezbędniki oraz poinformowaliśmy o pla-
nowanym na kolejny tydzień konkursie znajomości praw 
ucznia. Informacje o konkursie wraz z grafiką zamieścili-
śmy na szkolnej grupie na Facebooku oraz na Instagramie. 
Konkurs będący zwieńczeniem całego projektu odbyt się 
w szkolnej auli 28 kwietnia. Preprowadzony został w for-
mie Kahoota, a pytania wyświetlane były na rzutniku.”””

Zaangażowanie uczniów
Członkowie zarządu samorządu uczniowskiego byli za-
angażowani w  wybór i  zakup konkursowych nagród, 
zorganizowanie konkursu w szkolnej auli i promowanie 
go wśród uczniów, a także wydrukiem i oprawieniem Nie-
zbędników praw ucznia oraz rozdaniem ich w klasach. 
Około trzydziestu pozostałych uczniów wzięło udział 
w konkursie na znajomość praw ucznia. Oprócz tego prze-
wodniczący klas mieli za zadanie poinformować swoje 

klasy o Niezbędnikach, znaleźć dla nich miejsce w sali 
i zachęcić swoje klasy do udziatu w konkursie.

I Liceum Ogólnokształcące

NIEZBĘDNIK PRAW UCZNIA

Termin realizacji projektu: 13.04-28.04.2022 r.
Kwota dotacji: 640,10 zł

Liczba uczestników: 35
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Krótki opis działań
Dzięki funduszom otrzymanym od Gminy Miejskiej Kra-
ków udało nam się utworzyć w naszej szkole przestrzeń 
do odpoczynku dla uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły – „Strefę Chillu”. Znalazły się tam duże pufy, kanapa 
i poduszki do siedzenia oraz stolik z książkami i grami udo-
stępnione do wspólnego użytku. Niektóre z nich uzyskali-
śmy dzięki zorganizowanej przez nas zbiórce używanych 
książek i gier planszowych. Sporządziliśmy również regu-
lamin Strefy Chillu, po czym 20 maja zorganizowaliśmy ofi-
cjalne otwarcie, które zakończyło się sukcesem. W między-
czasie zebraliśmy chętnych i utworzyliśmy Sobieski Klub 
Książki, których uczestnicy wybrali już pierwszą wspólną 
lekturę i umówili spotkania. O wszystkim relacjonowali-
śmy na naszych mediach społecznościowych – na stronie 
szkoły, Facebooku, Instagramie oraz Tik Toku.

Zaangażowanie uczniów
Członkowie rady samorządy uczniowskiego zrealizowa-
li cały projekt w pełni samodzielnie. Wybraliśmy oferty 
sprzętów, dopilnowaliśmy ich dostawy, ustawiliśmy je, 
utworzyliśmy zbiórkę, sporządziliśmy regulamin, zorga-
nizowaliśmy oficjalne otwarcie i założyliśmy Sobieski Klub 
Książki. Społeczność uczniowska za to zaangażowała się 
w zbiórkę używanych książek i gier planszowych, przybyła 

na otwarcie Strefy Chillu, a teraz będzie z niej korzystać, 
między innymi biorąc udział w spotkaniach Sobieskiego 
Klubu Książki.

II Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Krakowie

STREFA CHILLU  
+ SOBIESKI KLUB KSIĄŻKI

Termin realizacji projektu: 28.03 – 20.05.2022 r.
Kwota dotacji: 1 981,79 zł

Liczba uczestników: 1000
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Krótki opis działań
Projekt zakładał przygotowanie gry o charakterze proz-
drowotnym dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły. 
Zadania były zróżnicowane pod względem trudności, 
jak również obejmowały zadania z pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zadania zostały przygotowane przez 
uczniów klas drugich i trzecich, którzy chcieli wziąć udział 
w przygotowaniach tego projektu. Opracowane zostały 
plansze i quizzy, które były rozwiązywane przez uczest-
ników. Sprzyjająca pogoda pozwoliła nam na realizację 
zadań poza budynkiem szkoły – boisko przyszkolne.

Zaangażowanie uczniów
Rada Samorządu była zaangażowana w rozpropagowanie 
informacji na temat gry HEALTH wśród członków społecz-
ności XI LO, wydruk materiałów promocyjnych. Samorząd 
uczniowski koordynował realizację poszczególnych eta-
pów.

XI Liceum Ogólnokształcące

HEALTH (HEAL/ESTABLISH/
ACTIVATE/LEARN

/TEAM) – GRA TERENOWA
Termin realizacji projektu: 21.03-15.05.2022 r.

Kwota dotacji: 1922,78 zł
Liczba uczestników: 160
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Krótki opis działań
Celem projektu było zorganizowanie “Szkolnego Dnia 
Samorządu XXIII LO”, który miał poszerzyć wiedzę naszych 
uczniów o funkcjonowaniu samorządności szkolnej i lo-
kalnej. Realizację zadania rozpoczęliśmy od spotkania 
organizacyjnego, na którym został ustalony plan działania. 
Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego we 
współpracy z opiekunami dokonali niezbędnych zakupów 
(koszulki z logo szkoły, materiały na plakat, gadżety pro-
mocyjne, catering). Najważniejszą częścią całego projek-
tu była sama konferencja, na którą zaprosiliśmy naszych 
absolwentów, którzy w ostatnich latach pełnili funkcje 
przewodniczących su i przedstawiciela Rady Dzielnicy III. 
Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób 
działały samorządy parę lat wcześniej i porównywaliśmy 
to z naszymi spostrzeżeniami, swoim doświadczeniem 
podzielił się również Przewodniczący Rady Dzielnicy III. 
Po spotkaniu odbyła się część adresowana do wszystkich 
uczniów – audycja w radiowęźle promująca aktywność 
samorządu, quiz wiedzy o szkole i głosowanie na najcie-
kawszy pomysł, który warto zrealizować w najbliższym 
czasie. Nasi przedstawiciele przez cały dzień dyżurowali 

XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. płk. pil. St. Skarżyńskiego w Krakowie

SZKOLNY DZIEŃ 
SAMORZĄDU XXIII LO 2.0

Termin realizacji projektu: 21.02-25.03.2022 r.
Kwota dotacji: 1 998,64 zł

Liczba uczestników:

W organizację projektu zaangażowa-
nych było 15 uczniów, ostatecznymi 
odbiorcami była cała społeczność szkol-
na – ponad 200 osób.
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na korytarzu, informując o ostatnio prowadzonych ak-
cjach i odpowiadając na pytania. Fotorelację z wydarzenia 
umieściliśmy na szkolnym Facebooku.

Zaangażowanie uczniów
Sekcja organizacyjna była odpowiedzialna za wykonanie 
plakatów. Sekcja medialna odpowiedzialna była za na-
głośnienie akcji w radiowęźle, napisanie postów na insta-
gramie i facebook’u. Grupa techniczna przygotowała salę 
konferencyjną. Prezydium samorządu opracowało mate-
riały z ,,Hyde Parku” (z jednego z poprzednich projektów), 
na podstawie których wybraliśmy sześć pomysłów. Pod-
czas konferencji przy stole zasiedli: przewodniczący i wi-
ceprzewodniczący samorządu oraz przedstawiciele każdej 
sekcji. Oprócz nich do uczestniczenia w konferencji zostały 
zaproszone również osoby, które w tym roku wykazały się 
wyjątkowym zaangażowaniem w pracę samorządu. 
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Krótki opis działań
Uroczystą galą zakończyliśmy realizację czwartego 
w tym roku szkolnym samorządowego projektu o nazwie 
„LOXXIIIbook”. Tym razem naszym celem było wydanie al-
bumu ze zdjęciami uczniów aktualnych roczników przed-
stawiającymi różne aktywności związane z życiem szkoły, 
zwłaszcza z działalnością samorządu uczniowskiego. Re-
alizację projektu rozpoczęliśmy od ogłoszenia konkursu 
fotograficznego na najlepsze zdjęcie klasowe i zdjęcie 
z życia szkoły. Następnie przedstawiciele samorządu zajęli 
się stworzeniem albumu z konkursowych fotografii. Ko-
misja, w której w skład wchodziły cztery osoby, dokonała 
wyboru najlepszego zdjęcia. Zwycięska klasa otrzymała 
pamiątkowe albumy. Fotorelację z wydarzenia umieścili-
śmy na szkolnym facebooku Samorządu Uczniowskiego 
XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Zaangażowanie uczniów
Realizacją projektu zajęła się sekcja organizacyjna nasze-
go samorządu szkolnego. To ona informowała uczniów 
o przebiegu konkursu na Facebooku, Spotted, stronie 
szkoły; przygotowywała spotkania w trakcie projektu; 
opracowała album od strony edytorskiej. Przedstawiciele 
samorządu znaleźli się również w składzie komisji kon-
kursowej. Przewodniczący poszczególnych klas zadbali 

o przesłanie zdjęć na konkurs. Zdecydowana większość 
klas wzięła udział w rywalizacji.

XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. płk. pil. St. Skarżyńskiego w Krakowie

LOXXIIIBOOK

Termin realizacji projektu: 24.02 – 29.04.2022 r.
Kwota dotacji: 1 811,89 zł

Liczba uczestników: około 150
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Krótki opis działań
Samorząd Uczniowski XXIII Liceum Ogólnokształcąco we 
współpracy ze szkolną Radą Wolontariatu ZSO 9 i Samo-
rządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej nr 128 zorga-
nizowali Małą Olimpiadę dla uczniów klas 1-3 SP 128 oraz 
najstarszych grup z lokalnych przedszkoli. Na początku 
działań odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym 
zostały omówione szczegóły wydarzenia. Następnie został 
utworzony regulamin zawodów, zakupiono niezbędne 
rzeczy oraz powiadomiono przedszkola. Uczestnicy mieli 
do pokonania trzy konkurencje: dwie medalowe i jedną 
na zaliczenie. Olimpiadę zakończyło uroczyste wręczenie 
nagród i wykonanie pamiątkowych zdjęć zwycięzców 
na podium. Informacje o wydarzeniu zostały umieszczo-
ne na stronie internetowej szkoły a relacja na Facebooku 
samorządu szkolnego. 

XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. płk. pil. St. Skarżyńskiego w Krakowie

MAŁA OLIMPIADA

Termin realizacji projektu: 28.03 – 21.05.2022 r.
Kwota dotacji: 1 993,13 zł

Liczba uczestników:
uczestnicy zawodów: 85 
pomoc przy organizacji: 18

Zaangażowanie uczniów
Przedstawiciele naszego samorządu uczniowskiego ko-
ordynowali realizację projektu. Rozpropagowali ją wśród 
społeczności szkolnej. Poinformowali o terminie prze-
syłania zgłoszeń. Pomagali przy przystrojeniu podium 
oraz organizacji wydarzenia: nadzorowali konkurencję, 
prowadzili rozgrzewkę przy muzyce, wręczali nagrody 
oraz dbali o samopoczucie uczestników. 
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Krótki opis działań
Zorganizowano 29 spotkań z uczniami wszystkich klas 
(ok. 800 uczniów) i przygotowano na owe spotkania pre-
zentację multimedialną na temat idei projektu oraz roli 
mediów we współczesnym świecie. Przeprowadzono, 
nagrano i upubliczniono 6 wywiadów z uczniami, któ-
rzy realizują swoje pasje i aktywnie działają poza szkołą. 
Piotr Celej laureat 28. krakowskiej edycji Samorządowe-
go Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”, opowiedział 
o swojej społecznej działalności; Alina Marasik o harcer-
stwie; Maciej Antczak o swojej grze w rugby i sportowych 
sukcesach; Patrycja Strumińska o szerokiej działalności 
charytatywnej; Julia Czepiel o miłości do tańca i tanecz-
nych warsztatach oraz Tomasz Rak o działalności w Mło-
dzieżowej Radzie Krakowa. Wszystkim uczestnikom oraz 
montażyście wręczono upominki.

Zaangażowanie uczniów
Wiceprzewodniczący SU Piotr Celej oraz reprezentant 
SU w Młodzieżowej Radzie Krakowa i przewodniczący 
sekcji projektowej Tomasz Rak udzielili wywiadów Prze-
wodniczący SU Marcin Wątko, oraz przewodnicząca sekcji 
organizacyjnej Anastazja Tupta i przewodnicząca sekcji 
medialnej Marianna Tora przygotowywali i przeprowadzili 
wywiady. Przewodniczący sekcji medialnej Kacper Cichy 

nagrywał i montował wszystkie wywiady. Opiekun SU 
Marcin Maciuk promował projekt na stornie internetowej 
szkoły i FB szkolnym oraz zakupił kamerę. Marcin Wątko 
i Kacper Cichy przygotowali prezentację multimedialną 
i prezentowali ją wszystkim klasom.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie

EKONOMIK TV – TWÓJ GŁOS 
W TWOJEJ SZKOLE

Termin realizacji projektu: 28.03 – 20.05 2022 r.
Kwota dotacji: 1 994,03 zł

Liczba uczestników: 800
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Krótki opis działań
Zorganizowano konkurs plastyczny inspirowany Miko-
łajem Kopernikiem, na który zgłoszono 10 prac. Komisja 
konkursowa wybrała trzy najlepsze prace a z wszystkich 
zgłoszonych prac przygotowano wystawę. 26 IV odbyła 
się konferencja przygotowawcza do jubileuszu, w trakcie 
której uczennice naszej szkoły wygłosiły 5 referatów: „Bio-
grafia Mikołaja Kopernika”, „Osiągnięcia naukowe Mikołaja 
Kopernika”, „Związki Mikołaja Kopernika z Krakowem”, „Cie-
kawostki o naszym Patronie”, „Mikołaj Kopernik w popkul-
turze”. Ponadto w trakcie konferencji odbył się panel dys-
kusyjny, w którym wzięło udział 23 przedstawicieli klas, 
którzy zaprezentowali pomysły klas na przyszłoroczne 
obchody jubileuszu 550. rocznicy urodzin Mikołaja Ko-
pernika. W trakcie konferencji rozdano nagrody za prace 
plastyczne oraz upominki dla referentów. Po zakończeniu 
konferencji zebrano wszystkie pomysły, zredagowano 
i 17. 05 wydrukowano „Księgę pomysłów jubileuszowych”

Zaangażowanie uczniów
Członkowie SU (Marcin Wątko, Anastazja Tupta, Maksy-
milian Klita, Kacper Cichy, Julia Lazar) przygotowali kon-
ferencję (zakup materiałów oraz nagród, przygotowanie 
miejsca obrad, prowadzenie obrad) oraz ekspozycję prac 
plastycznych a także wydruk Księgi pomysłów jubileuszo-

wych; Przewodniczący SU był członkiem komisji konkurso-
wej w konkursie plastycznym. Opiekun SU Marcin Maciuk 
zajął się promocją konferencji na stronie internetowej 
i szkolnym Facebooku, zakupem baneru konferencyjnego 
oraz koordynował całość działań. Uczniowie z wszystkich 
klas 1-3 przygotowali swoje pomysły i wybrali 23 przed-
stawicieli, którzy przedstawili je na konferencji. W konfe-
rencji wzięło udział 5 referentek 10 uczniów z różnych klas 
wzięło udział w konkursie plastycznym.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie

MY SPOD ZNAKU 
KOPERNIKA 

– KONFERENCJA PRZYGOTOWAWCZA DO JUBILEUSZU

Termin realizacji projektu: 28.03-17.05 2022 r.
Kwota dotacji: 1 066,78 zł

Liczba uczestników: 640
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Krótki opis działań
Przeprowadzono cykl spotkań z 23 klasami w trakcie, któ-
rych promowano podjęte w tym roku szkolnym działania 
Samorządu Uczniowskiego, podjęto dyskusję na temat 
o logo Samorządu oraz poruszono kwestię nowelizacji 
regulaminu. Po zebraniu propozycji od klas, co do dzia-
łalności SU w przyszłym roku spisano Listę uczniowskich 
postulatów, w których pojawiła się m. in. kwestia bluz 
szkolnych oraz e-legitymacji. Zorganizowano konkurs 
na logo SU do którego zgłoszono 9 prac. Przeprowadzono 
głosowanie na szkolnym FB w wyniku którego wyłoniono 
zwycięski projekt w oparciu o który przygotowano rollup 
SU. Uczestnikom konkursu oraz projektu rozdano nagrody 
i upominki.

Zaangażowanie uczniów
Wszyscy członkowie Zarządu SU wspólnie przygotowali 
prezencję na temat działalności SU oraz proponowanych 
zmian w regulaminie. Przewodniczący SU – Marcin Wątko, 
przewodniczący sekcji projektowej – Maksymilian Klita 
oraz przewodniczący sekcji medialnej – Kacper Cichy 
spotykali się z klasami 1-3 i przedstawiali prezentację. 
Marianna Tora oraz Piotr Celej wzięli udział w konkursie 
na logo SU. Marianna Tora zaprojektowała rollup. Opiekun 
SU zajął się promocją projektu na stronie internetowej 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie

FESTIWAL SAMORZĄDNOŚCI 
EKONOMIKA

Termin realizacji projektu: 27.04-20.05 2022 r.
Kwota dotacji: 1472,73 zł

Liczba uczestników: 630
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szkoły oraz FB szkolnym a także zamówieniem rollupu. 
W konkursie na logo wzięło udział 9 uczniów. w głoso-
waniu ok. 300 uczniów.

Wszyscy członkowie Zarządu SU wspólnie przygotowali 
prezencję na temat działalności SU oraz proponowanych 
zmian w regulaminie. Przewodniczący SU – Marcin Wątko, 
przewodniczący sekcji projektowej – Maksymilian Klita 

oraz przewodniczący sekcji medialnej – Kacper Cichy 
spotykali się z klasami 1-3 i przedstawiali prezentację. 
Marianna Tora oraz Piotr Celej wzięli udział w konkursie 
na logo SU. Marianna Tora zaprojektowała rollup. Opiekun 
SU zajął się promocją projektu na stronie internetowej 
szkoły oraz FB szkolnym a także zamówieniem rollupu. 
W konkursie na logo wzięło udział 9 uczniów. w głoso-
waniu ok. 300 uczniów.”
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Krótki opis działań
„Solidarni z Ukrainą’ to przygotowany i zrealizowany przez 
uczniów Zespołu Szkół Poligraficzno – Medialnych w Kra-
kowie projekt wynikający z potrzeby serca jak również 
solidaryzacji z koleżankami i kolegami z Ukrainy, którzy 
są częścią społeczności szkolnej. Podczas jego realizacji 
uczestnicy wykonali obecnie bardzo modne bransoletki 
z muliny pod okiem ucznia Pawla Gzyla – prowadzącego 
warsztaty, które następnie zostały zlicytowane a dochód 
został przeznaczony na zakup artykułów higienicznych dla 
najmłodszych z Ukrainy i przekazany do Centrum Wielo-
kulturowego w Krakowie.
Bezcenny dla wszystkich uczestników okazał się wspólnie 
spędzony czas, przepełniony radością, śmiechem, miłym 
gestem pozwalający na nawiązanie nowych znajomości, 
nabycie nowych umiejętności i poczucie że potrafimy 
sobie nawzajem pomóc i wspomóc się.”

Zaangażowanie uczniów
Członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz ucznio-
wie(kilka osób) biorący udział w warsztatach wyplatania 
bransoletek z muliny bardzo sprawnie podzielili się pra-
cami i obowiązkami wynikającymi z realizacji wspólnie 
przygotowanego projektu pod nadzorem i pomocą logi-
styczno-merytoryczna opiekunów SU.Realizując poszcze-

gólne cele i zadania wykazali się dużym zaangażowaniem 
i przedsiębiorczością.Informacje napływające po realizacji 
projektu są bardzo budujące(warsztaty były bardzo faj-
ne, prowadzący bardzo się starał dokładnie wytłumaczyć 
wszystkim schemat wykonania bransoletki, kiedy będą 
jeszcze tego typu spotkania) i mówią same za siebie że 
uczniowie wykonali kawał dobrej roboty.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Z.Klemensiewicza w Krakowie

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Termin realizacji projektu: 21.03 – 13.04.2022 r.
Kwota dotacji: 1311.91 zł

Liczba uczestników: Około 30 – 35
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Krótki opis działań
Zorganizowano imprezę integracyjną, w  którą zaan-
gażowało się około trzystu osób spośród społeczności 
uczniowskiej oraz pracowników szkoły. Podczas impre-
zy funkcjonowały kąciki tematyczne prowadzone przez 
uczniów oraz członków rady samorządu uczniowskiego, 
które przedstawiały zainteresowania uczniów naszej szko-
ły (np. makijaż, manga, książki, muzyka, gry planszowe, 
szydełkowanie, wyszywanie, haft, etc.). Podczas wydarze-
nia miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu wypieków, 
a także turniej gier planszowych, który następnie miał 
swoją kontynuację na lekcjach wychowawczych w po-
szczególnych klasach. Podczas rywalizacji w konkursie 
gier planszowych wykorzystywano zakupione w ramach 
dotacji gry planszowe (sześć gier: Tajniacy, Sushi Roll, 5 
sekund, Kartografowie, Eksplodujące Kotki, Dixit). Nagro-
dy dla zwycięzców w konkursie kulinarnym oraz wydanie 
w druku specjalnego numeru gazetki zawierającej relacje 
ze zorganizowanych inicjatyw również ufundowano w ra-
mach dotacji w ramach wsparcia w programie SU-w-ak.

Zaangażowanie uczniów
Pomoc w organizacji oraz koordynacji wydarzeń orga-
nizowanych w ramach projektu. Promowanie imprezy 
pośród klasowych społeczności. Pomoc w stworzeniu de-

koracji. Pomoc w stworzeniu specjalnego numeru gazetki 
szkolnej. Porwadzenie stolików tematycznych podczas 
imprezy.

Zespół Szkół Chemicznych 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

WIOSENNA IMPREZA 
INTEGRACYJNA CHEMIKA

Termin realizacji projektu: 28.04-21.05.2022 r.
Kwota dotacji: 1281.80 zł 

Liczba uczestników: Około 300
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