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Od września, Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej w Oddziałami Przedszkolnymi 

w Bujakowie zorganizował szereg akcji i zabaw dla młodszych i starszych uczniów. 

Rozpoczęliśmy od Dnia Kropki, czyli święta kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu 

trudności. Przygotowaliśmy rewię mody w kropki, na korytarzu umieściliśmy drzewo 

talentów, na którym uczniowie wypisywali swoje mocne strony, a także stworzyliśmy 

konkurs oparty na alfabecie Braille’a, poszerzając tym samym świadomość naszych uczniów 

w temacie ludzi niewidzących.  

Europejski Dzień Języków Obcych był okazją do organizacji konkursów wiedzy           

i zabaw z kolorami flag różnych krajów Europy. Celem obchodów tego dnia jest zachęcenie do 

nauki języków obcych, propagowanie zalet różnorodności językowej oraz kulturowej Europy jako 

bogactwa, które należy ciągle rozwijać i pielęgnować. 

Dzień Chłopaka na sportowo stał się okazją do promowania sportu wśród młodzieży jako 

alternatywy do biernego spędzania czasu wolnego. 

Kolejną akcją przygotowaną przez Samorząd Uczniowski były obchody Święta Komisji 

Edukacji Narodowej. Były muzyczne życzenia i podarunki, który były tylko drobnym wyrazem naszej 

wdzięczności dla wszystkich pracowników szkoły.  

Przygotowaliśmy również Dzień Czwartoklasisty z uroczystym ślubowaniem i pasowaniem na 

ucznia, oraz szkolnymi otrzęsinami. Współorganizowaliśmy także pasowanie i ślubowanie 

pierwszoklasistów. 

Kolejną akcję kontynuowaliśmy już zdalnie, a było to Babie Lato w naszej szkole. Uczniowie 

przesyłali na konkurs piękne zdjęcia jesiennych kompozycji zrobionych z darów natury. W ten sposób 

promowaliśmy obcowanie z naturą i ekologiczny styl życia.  

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przygotowaliśmy konkursy wiedzy i skojarzeń 

dotyczące historii, zabytków, pięknych miejsc naszej ojczyzny, a także słynnych Polaków. Samorząd 

Szkolny dał przykład jak możemy świętować tą piękną uroczystość w swoich domach i przesłał 

zdjęcia, z których powstała galeria.  



Kolejną akcją, którą przeprowadziliśmy drogą elektroniczną, był Dzień Życzliwości                 

i Pozdrowień w naszej szkole. Jego celem jest uwrażliwianie ludzi na wzajemną sympatię, wzbudzanie 

w nich pozytywnych emocji. Uczniowie otrzymali zadania do zrealizowania na każdy dzień 

Pozytywnego Tygodnia, a rezultaty swoich działań wysyłali do opiekunów Samorządu, aby powstała    

z nich galeria zdjęć. 

W naszym kalendarzu nie mogło zabraknąć obchodów Andrzejek. Zamiast tradycyjnego lania 

wosku, wróżby i zabawy w wirtualnej sieci. 

Miesiąc grudzień rozpoczynamy od Wirtualnego Kalendarza Adwentowego z zadaniami do 

wykonania. Akcja ma na celu zachęcanie dzieci do odkrywania tradycji i obyczajów 

bożonarodzeniowych i propagowanie spędzania wspólnego czasu z rodziną.  Kolejnym etapem naszej 

pracy była mikołajkowa akcja: Mikołaje przed kamerą, a także konkurs na najpiękniej przyozdobiony 

pierniczek świąteczny. Tuż przed świętami, Samorząd Szkolny przygotował zabawę dla najmłodszych 

uczniów naszej szkoły, z klas 1-3. Były to zagadki i zaszyfrowane hasła związane ze świętami Bożego 

Narodzenia. Następnie, Samorząd Szkolny wziął udział w Ogólnopolskiej akcji: „Ręcznie robione, a 

nie kupione!.” Była to akcja promująca ekologię i wykorzystywanie odpadów, w celu wykonania 

świątecznych prezentów lub dekoracji. Nasz udział w akcji został wyróżniony dyplomem przez 

organizatorów akcji, a przesłane zdjęcia prac pokazały wielką kreatywność i talent plastyczny naszych 

uczniów. Przedstawiciele Samorządu, wraz z opiekunami, nagrali również filmik ze świątecznymi 

życzeniami. 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka, na stronie internetowej pojawiły się okolicznościowe życzenia. 

W planach mamy również konkurs z okazji Walentynek, Dzień Bezpiecznego Internetu, 

Święto Wiosny, a także wiele innych. Nasze akcje będziemy kontynuować zdalnie lub stacjonarnie, 

ale odbędą się na pewno, ponieważ naszym celem nadrzędnym jest ubarwianie szkolnej 

rzeczywistości, czy to w szkolnych murach czy w domach naszych uczniów.  
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