
 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

         Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie 
harmonogramu imprez szkolnych oraz wniosków i propozycji członków szkolnego 
Samorządu Uczniowskiego. 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego  

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się 
współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana 
poprzez:                                                                                                                                                       --   
uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,                                                                             
organizację konkursów,                                                                                                                              
uroczystości  pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych 
nauczycieli. 

Podstawowe cele działania SU w szkole to: 

 znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków, 

 kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania, 

 reprezentowanie interesów ucznia, 

 zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy, 

 prezentowanie dobrego imienia szkoły, 

 podtrzymywanie tradycji, 

 współorganizowanie życia kulturalnego szkoły, 

 dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią, 

 dbałość o utrzymywanie czystości w klasach. 

 

 

 

 

 

  



 

Zadania i środki realizacji  Termin Odpowiedzialni 

1.Spotkania z wychowawcami  na 
temat samorządności oraz działań 
Samorządu Uczniowskiego w roku 
szkolnym 2021/2022. 

Poszerzenie wiedzy na temat samorządności, 
zachęcenie do przystąpienia do SU. 

wrzesień 2021r. 

  

Opiekunowie SU 

  

2.Zorganizowanie wyborów do 
Samorządu Uczniowskiego: 

ogłoszenie kampanii wyborczej, 
prezentacja programów wyborczych. 

 

wrzesień 2021r. Opiekunowie SU 

3. Opracowanie planu pracy 
Samorządu Uczniowskiego na nowy 
rok szkolny: 

-uwzględnienie działań zgłoszonych 
przez przewodniczącą i członków SU, 

- ustalenie formy komunikowania się 
członków między sobą, 

-ustalenie terminów spotkań z 
opiekunami SU. 

 

październik 
2021r. 

Członkowie SU, 

Opiekunowie SU 

  

4. Dzień Edukacji Narodowej 

Organizacja szkolnych obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej-szkolna kawiarenka 

październik 
2021r. 

Członkowie SU 

5. Zapomniane groby 

Porządkowanie mogił na cmentarzach 

październik 
2021r. 

Członkowie SU, 

Opiekunowie SU 

6. Akcja – zbieranie zniczy 

Kultywowanie tradycji. 

październik 
2021r. 

Członkowie SU 

7. Dyskoteka Andrzejkowa 

Zorganizowanie dyskoteki szkolnej – 
integracja uczniów szkoły. 

listopad 2021r. 

Członkowie SU, 

Opiekunowie SU, 
wychowawcy 



 

8. Andrzejki – tradycja wróżenia 

Zorganizowanie Kącika wróżb andrzejkowych 

listopad 2021r. 
Członkowie SU, 

Opiekunowie SU 

9. Przygotowanie świątecznych życzeń 
dla uczniów i pracowników naszej 
szkoły. 

Kultywowanie tradycji świątecznych. 

grudzień 2021r. 
Członkowie SU 

Opiekunowie SU 

10. Udział w akcji charytatywnej - 
zbiórka żywności 

Wywoływanie empatii, rozbudzanie chęci 
niesienia pomocy. 

grudzień 2021r. 
Członkowie SU, 
wszyscy uczniowie 

11. Podsumowanie działalności 
Samorządu Uczniowskiego w 
pierwszym semestrze. 

Uświadomienie uczniom co udało im się 
wspólnie zrealizować w pierwszym 
semestrze. Zwrócenie uwagi na wartość pracy 

zespołowej. 

styczeń 2022r. Opiekunowie SU 

12. Aktywne przerwy 

 

rok szkolny 
2021/2022 

Członkowie SU, 

Opiekunowie SU 

 

14. Zorganizowanie poczty 
walentynkowej: 

 przygotowanie skrzynki na listy i 
kartki, 

 sprzedaż kartek walentynkowych. 

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć. 

luty 2022r. 

Członkowie SU, 

Opiekunowie SU, 

Wszyscy uczniowie 

15. Świętujemy Dzień Kobiet 

Wybór Super dziewczyny, Super 
Chłopaka 

 

marzec 2022r. Opiekunowie SU 

16. Witamy Pierwszy Dzień Wiosny 

Integracja społeczności szkolnej. 
marzec 2022r. 

Członkowie SU, 

Opiekunowie SU 



 

17. Święto Patrona Szkoły                        
współpraca w organizowaniu 
uroczystości 

kwiecień 2022 
Członkowie SU, 

Opiekunowie SU, 

17.Pomoc w organizacji Dnia Dziecka 

Integracja społeczności szkolnej. 
czerwiec 2022r. 

Członkowie SU, 

Opiekunowie SU 

18. Współpraca w organizacji festynu 
szkolnego  

czerwiec 2022r. Opiekunowie SU 

19.Współpraca przy wydawaniu 
gazetki szkolnej 

rok szkolny 
2021/2022 

Członkowie SU, 
Nauczyciele 
współpracujący 

20. Święto Jubilata                                       
w dniu urodzin jubilat ma Szczęśliwy 
numerek 

rok szkolny 
2021/2022 

Członkowie SU, 

Opiekunowie SU, 
Nauczyciele 

21. Podsumowanie pracy Samorządu 
Uczniowskiego w roku szkolnym 
2021/2021. 

Ewaluacja pracy Samorządu Uczniowskiego 

 

rok szkolny 
2021/2021 

Członkowie SU 

 

 


