
 

 

I Ogólnopolski Sejmik Samorządów Uczniowskich 
Szkół i Placówek Korczakowskich. 

Chojnów 2007 
 

 

  Kiedy 8 stycznia br zespół teatralny "Czwórka" oraz 
członkowie samorządu uczniowskiego SP-4 gościli w 
Warszawie na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia im. 
Janusza Korczaka, zarząd Stowarzyszenia zaproponował nam 
zorganizowanie I Ogólnopolskiego Sejmiku Samorządów 
Uczniowskich Szkół i Placówek Korczakowskich. Termin 
wyznaczono na marzec 2007 r. 

Wyzwanie ogromne, jednak podjęliśmy się tego zadania. 

 

  30 marca do Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie 
zjechali członkowie samorządów uczniowskich 15 placówek, 
m.in. z Bielska-Białej, Chojny Szczecińskiej, Wągrowca, 
Borzęciczek, Warszawy. 

Hasło przewodnie spotkania to: Budujemy demokratyczny 
i bezpieczny świat. 

Głównym celem sejmiku było stworzenie wspólnych 
elementów regulaminów samorządów uczniowskich szkół i 
placówek korczakowskich w kwestii szerzenia idei Janusza 
Korczaka, zwłaszcza samorządności. 

 

 

  Uczniowie pracowali w 5 grupach warsztatowych, w 
skład których wchodzili reprezentanci każdej placówki. Nad 
pracą komisji czuwali koordynatorzy - nauczyciele z SP-4 w 
Chojnowie. Każda z grup zajmowała się inną dziedziną 
działalności samorzadów uczniowskich: 

- ustalenie wspólnego terminu i przebiegu wyborów do 
rad samorządów uczniowskich, 

- ustalenie wspólnego terminu obchodów Święta Patrona, 

- wypracowanie modelu Korczakowca i kryteriów 
przyznawania medalu, 

- konkurs "Szkoła z Korczakiem" - ustalenie terminu 
nadsyłania i kryteriów oceny sprawozdań z działalności 
samorządów uczniowskich dotyczącej szerzenia idei Janusza 
Korczaka - przyznanie szkole certyfikatu, 



- wspólne formy popularyzacji postaci i myśli Janusza 
Korczaka. 

 

 W tym czasie opiekunowie i Zarząd PSK wysłuchali 
wykładu  i obejrzeli prezentację „Samorządność i Samorząd 
Młodzieży Szkolnej” przygotowaną przez Panią Barbarę Mróz. 

   „Samorządność i Samorząd Młodzieży Szkolnej”    

 Podczas pracy w komisjach reprezentanci 
poszczególnych placówek opowiadali o pracy SU w swoich 
szkołach. Na zakończenie każda komisja wypracowała 
wnioski, które przewodniczący przekazywali podczas sesji w 
Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Sesję prowadził - jak 
przystało na imprezę Korczakowską - król Maciuś I (uczeń 
SP-4). Uchwała została podjęta ilością 67 (na 71) głosów. 
Kopię dokumentu przekazano przewodniczącej Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka  - prof. 
Jadwidze Bińczyckiej. 

 

Uchwała Sejmiku 

 

Po intensywnej pracy przyszedł czas na relaks. 
Uczniowie chojnowskiej "Czwórki" przygotowali dla gości 
koncert pt. "Dla Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku". 

 

 

 

 Na zakończenie dnia uczestnicy spotkania wzięli 
udział w rozgrywkach sportowych przygotowanych przez 
nauczycieli w-f z SP-4. Drużyny stanowili członkowie 
samorządów z różnych placówek, co wpłynęło na jeszcze 
większą integrację dzieci. 

 

Wszyscy uczestnicy sejmiku wyjechali z Chojnowa bardzo 
zadowoleni. 

 

Impreza nie byłaby tak udana bez ogromnego 
zaangażowania wielu nauczycieli 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie. 
 
 

*** 
 

P.J : 2 documents joint 


