
DRUGA EDYCJA PROJEKTU
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

„Klasa z klasą”  
pod hasłem

„Razem działamy wszyscy korzystamy” 



30. września – pod patronatem 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 

– w Publicznym Gimnazjum w Sławsku odbyły się 
wybory do Samorządu Uczniowskiego.



Aby zaktywizować społeczność gimnazjalistów,
pojawił się pomysł na projekt „Klasy z klasą” –

wzorem ubiegłego roku szkolnego, ale pod hasłem 
„Razem działamy, wszyscy korzystamy”.

Wiele się wydarzyło…

CHODZĘ
DO KLASY 
Z KLASĄ!

„Razem działamy 
wszyscy 
korzystamy”



Kropka –
początkiem 
twórczości

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
przygotował happening 
dla wszystkich uczniów 

Zespołu Szkół –
pod hasłem 

„Postaw swoją kropkę”. 



Pierwszoklasiści „otrząśnięci”!
SU współorganizował uroczystość oficjalnego przyjęcia 

pierwszoklasistów w poczet uczniów
Publicznego Gimnazjum w Sławsku!

W tym roku był  to krwawy świat wampirów! 



To przygotowana przez SU 
niespodzianka dla wszystkich chłopców 

MAM
BUZIAKA

DLA FAJNEGO 
CHŁOPAKA







Byliśmy także współorganizatorami 
Dnia Edukacji Narodowej

Przygotowaliśmy piękne słodkie życzenia, 
a także cudne karykatury naszych nauczycieli



Propagowaliśmy polskie zwyczaje takie jak andrzejki



Przygotowane przez nas wróżby umiliły nam przerwy…
i zasiliły nasz samorządowy budżet.



„Kolorowe dni”-
Mikołajki i Mikołaje – w prezencie – zwolnieni z odpytywania 

6 grudnia jest tak radosnym i pozytywnym dniem, że uczniowie ZS w Sławsku
postanowili zamieścić go w kalendarzu „Kolorowych dni”. W związku z tym osoby ubrane w
mikołajowe akcenty były zwolnione tego dnia z odpytywania i niezapowiedzianych
kartkówek. Zobaczcie najbarwniejsze postacie



Widok tylu Mikołajów wywoływał szczery uśmiech



W Dzień Wiosny popisaliśmy się 
kreatywnością



Śpiewaliśmy, tańczyliśmy i jury rozkręciliśmy



Wielkie zainteresowanie wzbudził 
konkurs na idola



Najciekawsze przebrania



Konkurs na Idola pokazał że wzorami do naśladowania 
są dla nas również pracownicy tej szkoły



Promowaliśmy kulturalne zachowanie i zachęcaliśmy 
do mówienia DZIEŃ DOBRY

Na dalszą drogę życia weź trzy czarodziejskie słowa:
proszę, przepraszam, dziękuję

i w sercu je zachowaj. 
Dzień dobry, do widzenia niech obce Ci nie będzie. 

Dni spędzone w tej szkole wspominaj mile wszędzie. 



W Dzień Dziecka promowaliśmy hasło przewodnie 
naszego projektu 

„Razem działamy wszyscy korzystamy”



Wszystkie dzieci te małe i te duże miały niezły ubaw 
malując palcami



Oto nasze plakaty
Stworzone własnymi rękami!



Jak widać – ręce też 
zostały wymalowane



Zorganizowaliśmy również 
Szkolny Dzień Projektów



Wspomagaliśmy WOŚP, Świąteczny Kiermasz Serc, Długopis dla Afryki, 
Dzień Pluszowego Misia, a nasze koleżanki z klasy II zrealizowały 

projekt „Po drugiej stronie obojętności”.

Nie możemy nie wspomnieć o naszym udziale 
w akcjach charytatywnych



Klasa Zgromadzone
punkty

Pokaz 
„Gentleman 

i Lady”

Film
„Tacy jesteśmy”

Suma

I 38
II 36

IIIa 36
IIIb 35

A oto zestawienie wyników punktowych poszczególnych klas
KLASA Z KLASĄ

„Razem działamy wszyscy korzystamy”



A teraz czas na klasowe pokazy mody
Zapraszamy gentlemanów i ladies



Tacy jesteśmy! Razem działamy, wszyscy korzystamy!
Zapraszamy do obejrzenia filmików



Kto chodzi do klasy z klasą?



Oto zwycięzcy!
I miejsce – klasa I

II miejsce – klasa II
III miejsce – klasa IIIa
IV miejsce – klasa IIIb 



Konkurs międzyklasowy „Klasa z klasą” to wiele wyzwań 
i ciężka praca, ale też frajda, zabawa i satysfakcja

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali słodkie upominki, 
a dwie zwycięskie klasy – zaproszenie na pizzę



Na tym nie koniec! Pokaż, że masz klasę i zaangażuj się! 
Pracownia Sławsk czeka! 

Samorząd Uczniowski w nowym roku szkolnym również! 


