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Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany z uwzględnieniem zagadnień zawartych w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym. 

 



 

    Do głównych celów działalności SU należą: 

 

a.    promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły; 

b.    przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i  potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły; 

c.    zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów 

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra; 

d.   promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem; 

e.    organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole; 

f.    promowanie zdrowego stylu życia; 

g.    organizowanie działań z zakresu wolontariatu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miesiąc Zadanie Sposób realizacji 
1. 2. 3. 

Wrzesieo Organizacja pracy Samorządu 
Uczniowskiego. 
 
 
 
 

 
Dzieo Chłopaka w naszej szkole. 

1. Zorganizowanie kampanii wyborczej i wyborów do SU. 
2. Opracowanie Regulaminu działalności SU. 
3. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.                        
4. Posiedzenia  Zarządu Samorządu Uczniowskiego.  
5. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem Programu wychowawczo-

profilaktycznego. 
 
1. Przygotowanie drobnych upominków i życzeo dla męskiej części społeczności 

szkolnej. 

Październik Dzieo Edukacji Narodowej. 
 
 
 

1. Zorganizowanie wspólnego świętowania  dla całej społeczności szkolnej: 
 Wspólne rozgrywki sportowe. 
 Nauka taoca. 
 Przekazanie życzeo i drobnych upominków pracownikom szkoły. 

Listopad 30.11. Andrzejki. 
 
04.11. Dzieo Postaci z Bajek. 
 
 
 
 

1. Organizacja „Dnia Wróżb Andrzejkowych”. 
 

1.    Przebieramy się za ulubione postacie z bajek. 
2.    Czytanie baśni na języku polskim. 
3.    Malowanie postaci baśniowych na plastyce. 
4.    Oglądanie baśni na l. wychowawczej. 
5.    Zdjęcia najciekawszych przebrao (umieszczenie na stronie szkoły).  

Grudzieo 06.12. Mikołajki. 
 
 
Zwyczaje bożonarodzeniowe. 

1. Odwiedziny Mikołaja 
 Wręczenie upominków uczniom klas I – III oraz uczniom klas IV – VIII. 

 
2. Wykonanie kartek świątecznych dla emerytów – byłych pracowników szkoły. 



Styczeo 18.01.Dzieo Kubusia Puchatka. 1. Uczniowie przychodzą do szkoły w strojach Kubusia Puchatka. 
2. W porozumieniu z nauczycielami klas I-III uczniowie SU czytają młodszym 

kolegom historyjki o Kubusiu. 

Luty Karnawał. 
 
 
 
Walentynki. 
 

1. Szkolna dyskoteka w strojach karnawałowych. 
2. Konkurs na najciekawszy strój. 
3. Zabawy integracyjne. 

 
1. Na tydzieo przed Walentynkami SU zbiera kartki z życzeniami. 
2. Uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na czerwono – kolor miłości. 
3. 14.02. Uruchomienie „Poczty Walentynkowej”. 

Marzec Dzieo Kobiet. 
 
 
23.03. Dzieo Skarpetki Nie do Pary. 

1. Przygotowanie drobnych upominków i życzeo dla pięknej części społeczności 
szkolnej. 

 
1. Uczniowie przychodzą do szkoły w śmiesznych, nie do pary skarpetach. 

Kwiecieo 25.04. Międzynarodowy Dzieo Taoca. 1. Na przerwach wszyscy uczą się podstawowych kroków taoców towarzyskich. 
Prowadzą dziewczyny z SU. 

Maj Motywujemy kolegów z VIII klas 
 
 
19.05 Dzieo Wiosennej Fryzury. 

1. Kibicujemy ósmoklasistom przed ich egzaminem. Trzymamy za nich kciuki. 
 Wykonanie motywatorów, plakatów, ozdób, życzeo… 

 
1. Uczniowie przychodzą do szkoły z wiosenną, wykonaną przez siebie fryzurą. 

Czerwiec Podsumowanie roku pracy w SU. 1. Przedstawienie sprawozdania z pracy Samorządu. 

 

 


