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Samorząd uczniowski-działamy wspólnie



Zespół 
Placówek 
Oświatowych
im. Marii 
Skłodowskiej 
– Curie w 
Trawnikach

„SAMORZĄD UCZNIOWSKI – DZIAŁAMY 
WSPÓLNIE”

NAZWA INICJATYWY – „ODPOCZYNEK – 
WAŻNA SPRAWA” 

Kąciki Relaksu



Inicjatywę rozpoczęliśmy 
od ankiety wśród uczniów, 
w której pytaliśmy o to, 
czego brakuje w naszej 
szkole. 
Okazało się, że brakuje 
miejsc do odpoczynku!!



Nasza grupa wyszła z pomysłem 
stworzenia  „Kącików Relaksu”. 



Kiedy przedstawiliśmy nasz pomysł Dyrekcji i został on 
zaakceptowany przystąpiliśmy do działania!!!



Zaczęliśmy od znalezienia w 
naszej szkole najlepszych 

miejsc, w których powstaną 
nasze Kąciki Relaksu. 



Zamówiliśmy 6 wygodnych puf (po 3 na każde piętro), dwa 
zestawy potrójnych stolików oraz dwa regały na książki i 

gry. Ogłosiliśmy wśród uczniów zbiórkę książek i gier 
planszowych, z których już nie korzystają



Kiedy dotarły do nas zmówione rzeczy z wielkim zapałem 
rozpoczęliśmy składanie i skręcanie mebli. 



Ustawiliśmy regały, 
a na nich książki i 
gry planszowe, 
ułożyliśmy pufy, a 
przy nich stanęły 
stoliki. Całość 
prezentowała się 
bardzo 
zachęcająco.



Młodzież chętnie korzysta z wygodnych puf. Uczniowie jedzą tam 
śniadania, rozmawiają, czytają książki i grają w gry planszowe. 



Chcemy, aby to miejsce żyło wraz z 
naszą szkołą!!



Aby w naszej szkole było jeszcze milej, wspólnie z Radą Rodziców zorganizowaliśmy 
Dzień Dziecka. Samorząd zakupił słodkości dla wszystkich uczniów, Rodzice 
częstowali watą cukrową oraz popcornem, a nauczyciele przygotowali wiele atrakcji: 
seanse filmowe, zawody sportowe, zabawy taneczne dla najmłodszych.
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