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Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:  

a) tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za podjęte zadania; 

b) budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole; 

c) włączanie rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych; 

d) tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne);  

e) bezpieczeństwo w szkole; 

f) przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu; 

g) dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły;  

h) budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.  

 

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w Planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.  
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MIESIĄC ZADANIE CEL ZADANIA  FORMA REALIZACJI OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

wrzesień 1.Organizacja pracy 

Samorządu Uczniowskiego 

w nowym roku szkolnym.  

2.Opracowanie planu pracy 

na rok szkolny 2017/2018.  

 

1. Kształtowanie postawy 

społecznej.  

2.  Mobilizowanie do pracy 

na rzecz klasy i szkoły. 

1. Kampania i wybory samorządów 

klasowych oraz Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego.  

2. Omówienie planu pracy. 

3. Zapoznanie z  regulaminem SU. 

4. Zorganizowanie Dnia Chłopaka.  

 

Wychowawcy, 

opiekunowie SU, 

samorządy 

poszczególnych klas 

październik 1.Dzień Edukacji 

Narodowej.  

2.Działalność na rzecz 

młodszych kolegów i 

koleżanek. 

1. Rozbudzanie, szacunku, 

umiejętności wyrażania 

wdzięczności za trud, 

podziękowania za pracę, 

inspirowanie twórczych 

działań uczniów, 

uwrażliwianie na estetykę, 

kulturę.  

 

1. Wykonanie gazetki  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

2. Włączenie się w przygotowanie 

programu artystycznego, 

przygotowanie życzeń dla kadry 

pedagogicznej. 

3. Rozpoczęcie akcji „Czytanie 

sześciolatkom”. 
 

Wychowawcy, 

opiekunowie SU,  

przewodniczący SU, 

samorządy 

poszczególnych klas 

listopad 1. Włączenie się w akcje 

charytatywne organizowane 

przez instytucje pozaszkolne  

2. Święto Niepodległości. 

 

 

3. Andrzejki – wróżby 

andrzejkowe. 

1. Uwrażliwienie młodzieży i 

zwrócenie uwagi na wartość 

pracy wolontaryjnej. 

2. Kultywowanie tradycji i 

szacunku do świąt 

narodowych. 

3. Zapoznanie z tradycjami  

i obrzędami ludowymi.  

1. Światowy dzień pluszowego 

misia, Góra Grosza. 

2. Akademia z okazji Święta 

Niepodległości. 

 

 

3. Zabawa andrzejkowa. 

jw. 

grudzień 1. Mikołajki.  

2. Wigilie klasowe.  

3. Pomoc w zbiórce 

produktów do szlachetnej 

paczki. 

4. Szkolne Jasełka. 

1. Kultywowanie tradycji, 

uwrażliwianie na piękno i 

estetykę, integracja klas, 

zachęcanie do działania, 

rozwijanie ekspresji twórczej 

dzieci.  

2. Uwrażliwienie na los 

dzieci w trudnych sytuacjach  

 

1. Prezenty mikołajkowe w 

zespołach klasowych  

2. Wspólne kolędowanie, życzenia 

świąteczne.  

3. Włączenie się w akcję 

pomagania potrzebującym. 

4. Włączenie się w przygotowanie 

szkolnych Jasełek. 

 

jw. 
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styczeń 1. Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy.  

2. Zabawa karnawałowa. 

 

1.Integrowanie społeczności 

szkolnej i pozaszkolnej.  

2. Umacnianie poczucia 

odpowiedzialności za życie i 

zdrowie innych ludzi.  

3. Integracja społeczności . 

1.Szkolny sztab WOŚP . 

2. Zabawa karnawałowa. 

     jw. 

luty 1. Walentynki- poczta 

walentynkowa.  

 

1.Umiejętność wyrażania 

uczuć.  

2. Integracja społeczności . 

3. Kształtowanie postawy 

przynależności do danej 

zbiorowości. 

 

1. Poczta walentynkowa.     jw. 

marzec 1. Dzień Kobiet. 

2. Pierwszy Dzień Wiosny. 

3. Tydzień Kultury Języka 

Polskiego. 

1.Integracja społeczności 

szkolnej, rozwijanie kultury 

osobistej, wdrażanie do 

zdrowej i twórczej 

rywalizacji, aktywizowanie 

uczniów, wyzwalanie 

inicjatyw i pomysłowości 

uczniów.  

1.Życzenia i „niespodzianki” dla 

„pań”.  

2. Współorganizacja Pierwszego 

Dnia Wiosny.  

jw. 

kwiecień 1. Międzynarodowy Dzień 

Książki. 

2. Święto Konstytucji 3 

maja. 

1. Upowszechnianie 

czytelnictwa wśród uczniów. 

2. Kultywowanie tradycji i 

szacunku do świąt 

narodowych. 

1. Szkolne czytanie wybranej 

książki. 

2. Włączenie się w przygotowanie 

akademii. 

Nauczyciel języka 

polskiego, bibliotekarz, 

SU 

 

maj 1.Dzień Matki i Dzień Ojca 

 

 

1. Wzmacnianie więzi 

rodzinnych. 

 

1. Życzenia okolicznościowe dla 

rodziców. 

SU, opiekunowie SU 

czerwiec 1.Dzień Dziecka- festyn  

2. Bal Absolwentów. 

3.Zakończenie roku 

szkolnego.  

1. Integracja społeczności 

szkolnej. 

1.Pomoc w organizacji festynu z 

okazji Dnia Dziecka.  

2. Podsumowanie pracy SU.  

 

Opiekun SU, 

wychowawcy klas II i III, 

nauczyciele  
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Ponadto Samorząd Uczniowski przez cały rok:  

-  jest odpowiedzialny za gazetkę ścienną SU; 

- włącza się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły; 

-  aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły; 

-  współpracuje z Dyrekcją, biblioteką, pedagogiem oraz świetlicą; 

- współpracuje z opiekunem SKO; 

- współpracuje z Radą Rodziców; 

-  promuje szkołę w środowisku lokalnym;  

- na spotkaniach przypomina o bezpiecznym zachowaniu się w szkole, przestrzeganiu Statutu Szkoły, przeciwdziałaniu 

agresji słownej i fizycznej; 

- organizuje dyskoteki (harmonogram uzgodniony z nauczycielami).  

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy  


