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Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego 
w roku szkolnym 2017/2018           

 

l.p.                Zadania i sposób realizacji: Termin 

realizacji: 

Odpowiedzialni:       Efekty wychowawcze: 

1.  Wznowienie działalności Samorządu 

Uczniowskiego. 

 Organizacja spotkania i wybór władz S.U. 

 Wybór uczniów do poszczególnych 

sekcji: 

1. Czystości i BHP 

2. Dekoracyjna 

3. Imprez 

4. Redakcji gazetki-internetowa 

Wspólne opracowanie planu działań S.U. w roku 

szkolnym 2017/2018. 

Wrzesień 

 

Opiekunowie S.U. 

  

Umiejętność korzystania z 

przysługujących praw. 

Rozwijanie potrzeby działania, 

gotowość do współpracy i 

współdziałania. 

Umiejętność planowania. 

2.  Przedstawienie planu pracy S.U. na apelu 

informacyjno-wychowawczym dla kl.I-III i IV-VI. 

6 Październik 

 

 Opiekunowie, 

  władze S.U. 

Aktywne i twórcze 

uczestnictwo w życiu 

społecznym. 

3.  Dbanie o estetykę szkoły : 

 Wystrój sal lekcyjnych oraz korytarzy  

(opiekujemy się gazetkami:  

2 przenośne - parter,  

mała gazetka-I piętro,  

2 duże gazetki przy s. 41-II piętro) .  

Tematyka :  

Październik: Mój nauczyciel-wychowawca;  

                      Barwy jesieni 

Listopad : 11 XI-Dzień Niepodległości Polski; 

                   A jak Andrzej 

Grudzień-Styczeń: ; Świąteczny bałwanek;  

                                   Babcia i Dziadek 

Luty: Walentynki; Pani Zima 

Marzec:  Dzień Kobiet; 

                Pani Wiosna 

Kwiecień: Dzień Bibliotekarza;    

                  Nasza planeta-Ziemia 

Maj: Konstytucja 3 Maja;  

         Dzień Rodziny 

Czerwiec: Żegnaj szkoło! Lato! (gazetka bez 

punktacji) 

 

 Pełnienie dyżurów w czasie 20min. 

przerw na korytarzach 

 Sprawdzanie czystości w klasach 

uczniom 

Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie S.U. 

 

 

 

 

 

 

Sekcja dekoracyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja BHP 

i czystości 

Odpowiedzialność za szkołę. 

Rozwijanie szacunku do 

poszanowania wspólnego 

dobra. 

 

 

 

4.  Galeria fotograficzna „Nasi Najlepsi”, jako 

podsumowanie wyników nauczania za 

I półrocze , uczniowie z ≥4,75. 

Po I półroczu Opiekunowie, 

sekcja  

dekoracyjna. 

Rozwijanie poczucia 

rywalizacji. 

5.  „Szczęśliwy numerek” czyli dzień bez pytania 

ucznia (wg. regulaminu „Szczęśliwego numerka”). 

Cały rok 

szkolny 

Losuje 

przewodnicząca 

S.U., nauczyciele. 

Rozwijanie tolerancji wobec 

siebie. 

6.  Skrzynka S.U.:: 

 Aktualizacja „Skrzynki S.U.”. 

 Pytania do Rzecznika do Spraw Uczniów  

kl. I-VI. 

Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie, 

rzecznik do spraw 

uczniów, 

nauczyciele i 

dyrekcja. 

Diagnozowanie przyczyn 

problemów występujących w 

danej grupie społecznej 

(klasie, szkole). 
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 Przygotowanie odpowiedzi na pytania i 

problemy poruszane przez uczniów. 

7.  Prowadzenie strony internetowej S.U. Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie, 

sekcja redakcji 

gazetki-

internetowa. 

Samodzielność w myśleniu, 

działaniu i ocenie. Aktywność 

własna w różnych dziedzinach 

życia. 

8.  Udział w akcjach charytatywnych: 

 „Góra Grosza” 

 Akcja na rzecz dzieci niewidomych i 

niedowidzących 

(rozprowadzenie kalendarzyków, 

informacji przedmiotowych w formie 

małych obrazków) 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Jurka Owsiaka 

Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie, 

władze S.U., 

sekcja dekoracyjna. 

Kształtowanie nawyku 

dzielenia się z potrzebującymi. 

Bezinteresowne działanie na 

rzecz innych. 

9.  Organizacja konkursów dla klas I-VI: 

 Dla klas IV-VI „Klasa na Szóstkę” 

Sfinansowanie nagród pieniężnych-Rada 

Rodziców 

 Dla klas I-III „Świąteczny bałwanek”- 

plastyczny 

 Dla klas I-III „Śmieszne dni tematyczne” 

Sfinansowanie nagród pieniężnych-Rada 

Rodziców 

 Dla klas IV-VI „Nauczyciele-My też 

byliśmy dziećmi”- fotograficzny 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Listopad 

-Grudzień 

 

Cały rok 

szkolny 

Maj-Czerwiec 

Opiekunowie, 

władze S.U., 

poszczególne 

sekcje, nauczyciele,  

p. Judyta Syrzysko. 

Gotowość do współpracy.  

Kształtowanie 

odpowiedzialności, 

estetyki. 

10.  Organizacja  imprez szkolnych: 

 „Dzień Edukacji Narodowej”+ konkurs 

„Mój uśmiechnięty nauczyciel ”-forma: 

obserwacja uczniów i głosowanie 

 Mikołaj rozdaje prezenty  

(dla kl. I-III)  

 Walentynki –poczta 

 I Dzień Wiosny 

+Dzień Samorządności (zamiana ról uczeń –

nauczyciel (2 godz. dla kl.VI w kl. I-III). 

 „Mój Talent”- casting  +występ podczas 

festynu szkolnego, tort od opiekuna S.U. 

 Organizacja prac związanych z czytaniem 

dzieciom w bibliotece i świetlicy przez 

S.U. 

 

13 Październik 

 

 

6 Grudzień 

 

14 Luty 

 

21 Marzec 

 

 

Maj- Czerwiec 

Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie, 

władze S.U., 

poszczególne 

sekcje . 

 

Kształtowanie  

poczucia odpowiedzialności 

i aktywności. 

 

 

 

 

 

 

11.  Organizacja  dyskotek  szkolnych:(1630 – 1930 , na 

korytarzach II piętra) 

 Na Dzień Chłopaka/Jesienna 

 Andrzejkowa 

 Karnawałowa 

 Wiosenna 

 Na święto dzieciaków 

 

 

Październik 

Listopad 

Styczeń 

Maj 

Czerwiec 

Opiekunowie, 

sekcja imprez, 

nauczyciele – 

wychowawcy. 

Kształtowanie  

poczucia odpowiedzialności 

i dyscypliny. 

 

 

 

12.  WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE  I 

REKREACJA: 

- turniej  Piłki Nożnej kl. IV-VI o      

  Puchar Dyr. Szkoły dla chłopców 

- turniej siatkówki kl. IV-VI o    

  Puchar Dyr. Szkoły  

 

 

Maj/Czerwiec 

 

Maj/Czerwiec 

Sekcja imprez 

wraz z opiekunami, 

p. Miler,  

p. Dziewior. 

Współdziałanie w grupie, 

pomoc koleżance, koledze. 

Kształtowanie postaw poprzez 

wpajanie gry fair play. 

Wyrabianie samodyscypliny. 

13.  Opieka nad grobem naszego byłego pracownika 

woźnego B. Łaskarzewskiego. 

 Porządkowanie  

 

 

Październik 

Opiekunowie, 

reprezentanci S.U.. 

 

Kształtowanie  

postaw patriotycznych. 
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 Zapalenie zniczy i Marzec 

14.  Udział maskotki szkoły „Skacząca Jedynka” w 

uroczystościach szkoły. 

Cały rok 

szkolny 

Opiekun S.U. Aktywne i twórcze 

uczestnictwo w życiu 

społecznym. 

15.  Przeprowadzenie pierwszej pomocy 

przedmedycznej wraz z pielęgniarką szkolną. 

Czerwiec Opiekun S.U., 

uczniowie S.U., 

pielęgniarka 

szkolna- 

Olga Niedobecka. 

Kształtowanie  

poczucia odpowiedzialności, 

rozwijanie potrzeby działania. 

 

16.  Dokumentowanie działalności S.U.: 

 Dokumentacja – teczka S.U.  

 Strona internetowa 

Cały rok 

szkolny 

Opiekunowie, 

sekcja  redakcji 

gazetki-

internetowa. 

Rozwijanie prowadzenia 

działalności samorządowej. 

17.  Zorganizowanie wycieczki dla S.U. np. rowerowa. Maj/Czerwiec Opiekunowie, 

p. Aleksandra 

Komarek. 

 

Wycieczka dla członków S.U. 

jako podziękowanie za 

całoroczną pracę na rzecz 

naszej szkoły zarówno dla 

dobra społeczności 

uczniowskiej jak i nauczycieli. 

18.  Przeprowadzenie ankiety podsumowująca 

działalność S.U. i opiekunów. 

Maj/Czerwiec Opiekunowie S.U. 

 

Rozwijanie świadomości 

niepowodzeń jak i dobrych 

stron naszej działalności. 

19.  Przeprowadzenie wyborów nowego S.U. na rok 

szkolny 2018/2019: 

 Zgłoszenia kandydatów klas 

 Akcja przedwyborcza 

 Wybory do S.U. 

Czerwiec Opiekunowie S.U., 

kandydaci klas. 

Rozwijanie  

prowadzenia 

działalności  

samorządowej. 

                                                

                                                                              
                                                                     Opracowali opiekunowie                                           
                                                                                                                                   wraz z Samorządem Uczniowskim: 
                                                                                                            
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     ………………………............................. 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                     ………………………............................. 
 
 
                                                                                                                                     …………………………………………………… 

 


