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Samorząd uczniowski-działamy wspólnie



Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu



W roku szkolnym 2021/2022 odbywały się 
w naszej szkole zajęcia w ramach 
projektu „Samorząd uczniowski – 
działamy wspólnie”



Trenerzy przeprowadzili serię zajęć, 
których celem było wzmocnienie 
działalności Samorządu Uczniowskiego w 
naszej szkole









Zapoznaliśmy się z celami i zadaniami 
Samorządu Uczniowskiego











Inicjatywa SU – Dzień Samorządności





Pierwszą z zaplanowanych aktywności 
były prezentacje grup, pokazujących 
sztuczki cyrkowe. Działanie rozpoczęło 
się od serii zajęć przygotowujących.



Najpierw trening









Pokaz umiejętności i zajęcia praktyczne  
dla młodszej grupy – przedszkolaki.























Drugą częścią naszego Dnia 
Samorządności była sprzedaż ciasta. 
Zdecydowaliśmy, że przekażemy zebrane 
pieniądze na cel charytatywny – dla dzieci 
przebywających w domu dziecka.

















Zliczanie zebranej kwoty



Udało się zebrać
256 zł 50 gr. Ciasta zrobili uczniowie wraz         
z rodzicami.



Wykonaliśmy
też plakat promujący samorząd 
uczniowski. Dzień Samorządu 
Uczniowskiego odbył się 
podczas święta Patronów 
Szkoły.



DZIĘKUJEMY!
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