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Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania 
roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne 
związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego. 
 

 

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 

PAŹDZIERNIK 

Wybór do S.U. 

- wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy 

- kampania wyborcza i wybory do samorządu 

- podział samorządu na sekcje: organizacji imprez, informacyjną, 

redakcyjną, do spraw akcji charytatywnych i określenie zadań 

każdej z nich 

Opracowanie planu pracy 

Samorządu Uczniowskiego 

- zebranie samorządu 

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu 

pracy 

-ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich 

realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie 

Zagospodarowanie tablicy SU 
- regulamin Samorządu Uczniowskiego 

- skład Rady Samorządu Uczniowskiego 

Udział w ogólnopolskich akcjach: 

„Wózek za nakrętkę”, 
- rozpoczęcie zbieranie korków 

LISTOPAD 

Święto 11 listopada - akcenty na gazetce ściennej poświęconej temu świętu 

Aktywne przerwy 
- rozpoczęcie akcji spędzania aktywnie przerw śródlekcyjnych  

w ramach szkolnego programu prozdrowotnego. 

Andrzejki w naszej szkole 
- akcent andrzejkowy na gazetce ściennej 

- wróżby andrzejkowe podczas przerw lekcyjnych 

Akcja „góra grosza” - rozpoczęcie zbierania groszy w każdej klasie. 

GRUDZIEŃ W świątecznym nastroju 

- gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej 

- przygotowanie drobnych upominków dla nauczycieli  

i pracowników szkoły; 

- przygotowanie dekoracji zimowo – świątecznych na drzwiach 

sali lekcyjnej 

STYCZEŃ 

Akcja „góra grosza” - zakończenie akcji 

  

Podsumowanie I półrocza 

- przedstawienie uczniów z najwyższą średnią od 4,75 na gazetce 

ściennej 

- ranking wyników w nauce wszystkich klas  

Ferie tuż, tuż 
- akcent na gazetce ściennej o bezpiecznym spędzaniu wolnego 

 czasu 
 

LUTY 

Dyskoteka karnawałowo - 

walentynkowa 

- organizacja dyskoteki: 

- opracowanie regulaminu 

- opieka nad sprzętem grającym 

- kawiarenka 

- dyżury nauczycieli 

- organizacja szatni 

Walentynki 

- przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe 

- plakaty popularyzujące święto zakochanych 

- doręczanie korespondencji walentynkowej  

- wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym 

MARZEC 

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny 

- wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym 

- życzenia dla wszystkich pań i panów pracujących w naszej 

szkole 

 

Dzień Wiosny 

- zaplanowanie Dnia Wiosny z nauczycielami W-F  

- konkurs „Zielono mi”   

- gazetka ścienna o tematyce wiosennej 



Wielkanoc - dekoracja świąteczna drzwi 

W świątecznym nastroju 
- gazetka ścienna o tematyce świątecznej 

- świąteczne życzenia dla pracowników szkoły  

Dwa ognie dla klas IV i V 

- organizacja i przeprowadzenie szkolnego turnieju, opracowanie 

regulaminu, zapoznanie uczniów klas IV i V, wybór systemu 

rozgrywek, sędziowanie, ogłoszenie wyników 

MAJ 

Uczczenie rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja 
- akcent na gazetce ściennej poświęconej temu świętu 

Dzień Matki 
- akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu 

 

CZERWIEC 

Międzynarodowy Dzień Dziecka / 

Dzień Sportu 

 

- pomoc w zorganizowaniu imprezy sportowej polegającej na 

rywalizacji między klasami w różnych konkursach, zawodach  

i dyscyplinach 

- pomoc przy organizacji Dnia Samorządności 

- karaoke „Śpiewać każdy może” 

Podsumowanie II półrocza 

- złożenie sprawozdania z działalności SU 

- przedstawienie uczniów z najwyższą średnią od 4,75 na gazetce 

ściennej 

- przedstawienie wyników w nauce wszystkich klas  

Wakacje tuż tuż… - akcent na gazetce ściennej o bezpiecznych wakacjach 

 

 
PRZEZ CAŁY ROK : 

 

- organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego  

- współdziałanie z władzami szkolnymi, Sejmikiem Szkolnym i wychowawcami klas 

- prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego  

- udział w akcjach charytatywnych 

- patronowanie uroczystościom szkolnym i państwowym 

- akcja „szczęśliwy numerek” 

- wdrażanie nowych propozycji od członków Samorządu Uczniowskiego 

                                                                                                

 

 


