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Kilka słów o projekcie…

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Szastarce już od kilku lat współpracuje 
z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” i realizuje 
projekty, do których są zaangażowani nasi uczniowie, 
pracownicy szkoły oraz członkowie społeczności lokalnej. 

 W okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 lipca 2022 roku 
realizujemy projekt pt. „Samorząd uczniowski – działamy 
wspólnie” (ze środków Programu  Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO.), którego głównym celem jest 
wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich uczniów 
i nauczycieli.



Koordynatorzy projektu 
i osoby współpracujące

Koordynatorem całego projektu jest pani Małgorzata Zmysłowska z 
Fundacji „ARTOS”. 

Szkolnymi koordynatorami projektu są : Anna Sala,  Dorota Sowa i Piotr
      Krzysztoń – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szastarce.
 
Pracę przy tym projekcie wspierali: 

nauczyciele wychowania fizycznego – panowie Bogdan Zuń i Wiesław 
Nowakowski 

Rada Rodziców PSP w Szastarce
Artur Jaskowski – Wójt Gminy Szastarka
Wychowawcy klas
Nauczyciel świetlicy szkolnej – pani Wioleta Wójcik
Pracownicy kuchni PSP w Szastarce
Agnieszka Solarz – sekretarka PSP w Szastarce



Adresaci projektu, osoby i instytucje 
zaangażowane

        Projekt jest skierowany do:

 uczniów i nauczycieli PSP w Szastarce,

 naszych rodziców ,

 społeczności lokalnej. 

   

    Zaangażowane osoby i instytucje:

  grupa projektowa,

  koordynatorzy projektu,

  uczniowie klas I – VIII,

  dyrektor,  nauczyciele i wychowawcy,

  pracownicy obsługi i kuchni szkolnej,

  rodzice uczniów.



Cele projektu

 Podjęcie działań na rzecz społeczności szkolnej przez 
samorząd uczniowski naszej szkoły.

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego 
uczestnictwa 
w samorządzie uczniowskim wśród dzieci i młodzieży z naszej 
szkoły.

 Założenie sekcji sportowej samorządu uczniowskiego.

 Rozwijanie aktywności sportowej wśród uczniów.

 Wzrost informacji na temat działań rozwijających aktywność 
obywatelską dzieci i młodzieży w zakresie samorządności.



Warsztaty 
dla opiekunów projektu w Lublinie



Warsztaty samorządowe dla uczniów

      

     Warsztaty  te były  poświęcone wypracowaniu inicjatywy samorządowej 
i jej realizacji.

      W czasie realizacji projektu odbyły się  spotkania warsztatowe skierowane do 
uczniów.

       Pod kierunkiem pani Małgorzaty Zmysłowskiej i pracowników fundacji  nad 
projektem pracowali następujący uczniowie: Norbert Dębski, Konrad Gil, Amelia 
Jakubaszek, Mateusz Jakubaszek, Paulina Lewandowska, Julian Michałek, 
Kacper Nawrocki, Karolina Padała, Michał Pizoń,  Nikola Rej, Maja Sikora, 
Bartosz Szabat, Marcin Śledź, Hubert Śmich, Aleksander  Zielonka.

Uczestnicy warsztatów otrzymali duże wsparcie ze strony  naszej szkoły (m.in. 
sala zajęciowa z monitorem interaktywnym i dostępem do internetu, smaczny 
poczęstunek). 



Inicjatywa  samorządowa
       Uczniowie z grupy projektowej uczestniczyli w warsztatach, podczas których 

przygotowali inicjatywę samorządową – powstanie sekcji sportowej SU. Wraz 
z opiekunami Samorządu Uczniowskiego zaprojektowali napisy i logo sekcji 
sportowej. Zaproponowali przyszłe działania sekcji sportowej 
–  w formie plakatów przedstawiających różnorodne wydarzenia z udziałem 
samorządu uczniowskiego.



Założenie sekcji sportowej samorządu uczniowskiego 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szastarce

     

     Dnia 23 maja 2022 r. została założona sekcja sportowa 
Samorządu Uczniowskiego w Szastarce w ramach projektu 
„Samorząd uczniowski – działamy wspólnie”.

     Zadania sekcji sportowej:

 nadzoruje imprezy sportowe w szkole, 

 współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego i jest z nimi w 
stałym kontakcie, 

 pomaga w organizowaniu życia sportowego szkoły,

  organizuje rozgrywki klasowe i szkolne, wycieczki o charakterze 
sportowym.



Zakup koszulek z logo szkoły i sekcji sportowej SU.

     W ramach tej inicjatywy zostały zakupione koszulki 
sportowe 
z logo szkoły i sekcji sportowej dla 15 uczniów z klasy VI.  



Zakup sprzętu sportowego i wykonanie plakatów 
 Z funduszy otrzymanych od fundacji ARTOS zostały zakupione  nagrody za udział  

w konkursach i rozgrywkach oraz sprzęt sportowy.

 Uczniowie wykonali plakaty reklamujące naszą inicjatywę samorządową.

     Plakaty przygotowały cztery uczennice z klasy VI i VII naszej szkoły: 
Barbara Biżek,  Karolina Padała, Nikola Rej, Zuzanna Widomska .

Dziewczęta otrzymały nagrody za wykonaną pracę.





Dzień Samorządności – 6.06.2022 r
            Sekcja sportowa SU – w ramach Dnia Samorządności – przygotowała 

6 czerwca 2022 r. w naszej szkole konkurencje i konkursy o charakterze sportowo-
rekreacyjnym. To wydarzenie miało miejsce podczas Festynu Rodzinnego z okazji 
Dnia Dziecka i Dnia Patrona. Uczniowie  grupy projektowej, reprezentując sekcję 
sportową w zakupionych koszulkach, nadzorowali przebieg tej imprezy sportowej i 
wręczanie nagród za poszczególne konkurencje.

•.



 Ten dzień przywitał nas przepiękną, słoneczną pogodą.Miło nam było gościć 
przedstawicieli władz samorządowych, na czele z Panem  Arturem 
Jaskowskim- Wójtem  Gminy Szastarka oraz rodziców i mieszkańców naszej 
miejscowości. 

 



Konkurencje sportowe 
rozegrane w tym dniu.

 Przeciąganie liny.



Tor przeszkód



Wyścigi w workach



Wyścigi z piłką antystresową



Rzut woreczkami do celu



Mecz piłki nożnej - chłopcy



Najlepsi piłkarze



Mecz piłki nożnej- dziewczęta



Dokumentacja działań 
w ramach inicjatywy samorządowej.

 Dokumentacja fotograficzno-filmowa.

 Wszelkie działania nowej sekcji samorządu uczniowskiego zostały udokumentowane 
przez opiekunów projektu – panie Dorotę Sowę i Annę Salę oraz pana Piotra 
Krzysztonia – dyrektora naszej szkoły. 

 Sporządzenie sprawozdania z realizacji inicjatywy. 

 Przygotowanie prezentacji multimedialnej na spotkanie podsumowujące w Lublinie.



Wnioski

        Projekt „Samorząd uczniowski – działamy wspólnie” to dla nas -  
uczniów oraz nauczycieli ciekawe i inspirujące doświadczenie. Pracując w 
tej sekcji sportowej bardzo zaangażowaliśmy  się 
w przebieg tej inicjatywy, czego efektem były urozmaicone rozgrywki 
sportowo-rekreacyjne podczas Dnia Samorządności.  Mogliśmy   wykazać 
się kreatywnością i mieliśmy  wpływ na podejmowane decyzje.           
Realizacja tego projektu to dla naszej społeczności szkolnej nie tylko 
kolejna, pouczająca lekcja samorządności, lecz również okazja do 
rozwijania aktywności sportowej.

     My jako społeczność uczniowska czujemy satysfakcję z podjętych 
działań w ramach powyższego projektu. Jesteśmy otwarci na inne tego 
typu inicjatywy. 



Dziękujemy za współpracę!

 Opiekunowie projektu: 

- dyr. Piotr Krzysztoń, 

- Anna Sala, 

- Dorota Sowa

  oraz Samorząd Uczniowski. 

 Szastarka, dn. 7 czerwca 2022 roku
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