
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: 

• Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły; 

• Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka; 

• Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju; 

• Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich. 

• Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych. 

• Wdrażanie podstawowych zasad wychowania. 

• Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych. 

• Poznawanie tradycji regionalnych. 

• Rozwój zainteresowań. 

• Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. 

• Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności. 

• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. 

Założenia na rok szkolny 2019/2020 

• Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym; 

• Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym 

działaniu na rzecz szkoły i środowiska; 

• Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu 

społecznym; 

• Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego; 

• Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych; 

• Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach; 

• Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej. 

Termin Zadania Formy realizacji 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

Wybór do S.U. 

 

• wybory przedstawicieli do samorządu przez 

poszczególne klasy 

• wybory do samorządu 

• wybory Rzecznika Praw Ucznia 

Dzień Chłopaka 30.09.19r 

 

• przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla 

swoich kolegów i upominków 

• przekazanie życzeń dla chłopców i 

upominków 

• kiermasz ciast 

• gazetka „Wspomnienia z wakacji” 

 



Październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

Opracowanie planu pracy 

Samorządu Uczniowskiego 

Wybory na Przewodniczącego SU 

Wybory na Radnego Młodzieżowej 

Rady Dzielnicy Wawer 

 

 

• zebranie samorządu 

• wpisanie propozycji zgłaszanych przez 

przedstawicieli samorządu do planu pracy do 

aneksu 

• ustalenie harmonogramu zadań i określenie 

terminów ich realizacji 

• przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji 

Szkoły 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na 

gazetce szkolnej 

• przygotowanie życzeń dla nauczycieli i 

upominków 

Pola Nadziei – współpraca z 

wolontariatem szkolnym 
• zbiórka pieniędzy w klasach 

• sadzenie cebulek żonkili przez klasę, która 

zbierze najwięcej funduszy na szczytny cel 

Obchody Narodowego Święta 

Niepodległości 
• przygotowanie kącika tematycznego na 

korytarzu szkolnym 

• włączenie się w obchody Święta Szkoły 

 

Grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki • Organizacja akcji „Poszukiwania Mikołaja” 

Konkurs klasowy na najciekawszą i 

olbrzymią kartkę świąteczną  

 

• ogłoszenie konkursu 

• przestawienie regulaminu konkursu 

• przygotowania do konkursu 

• rozstrzygnięcie konkursu 

Symbole świąteczne • gazetka ścienna o tematyce 

bożonarodzeniowej 

• przygotowanie plakatu z życzeniami 

świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, 

pracowników szkoły i dla uczniów 

• kiermasz ciastek świątecznych 

 

Styczeń 

 

 

 

 

 

Marzenia noworoczne 

 

 

 

 

 

 

• przygotowanie przez klasy prac plastycznych , 

klasa, która zwycięży otrzyma nagrodę 

niespodziankę 



Luty Walentynki • przygotowanie skrzynki na kartki 

walentynkowe 

• kiermasz kartek walentynkowych i gadżetów 

walentynkowych 

• doręczanie korespondencji walentynkowej 

przez „szkolnych listonoszy” 

• akcenty walentynkowe na gazetce ściennej 

Marzec Dzień Kobiet 

 

 

 

• wykonanie gazetki okolicznościowej na 
korytarzu 

• przygotowanie życzeń przez chłopców 

• wręczenie życzeń 

 

Dzień Wiosny • konkursy przedmiotowe i sportowe na wesoło 

Kwiecień Wielkanoc • gazetka ścienna o tematyce świątecznej 

• akcja „Wielkanocny dar” 

Maj 

 

 

 

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 
• akcenty poświęcone temu świętu na gazetce 

ściennej 

Majówka szkolna • Organizacja pikniku na terenie szkoły 

Czerwiec 

 

Dzień Dziecka 

 

 

• Dorośli dzieciom – współpraca z Radą 

Rodziców 

Apel podsumowujący  • przedstawienie wyników nauczania, 

frekwencji poszczególnych klas 

• wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i 

akcje, które odbyły się w całym roku 

szkolnym 

• przypomnienie o zasadach spędzania 

bezpiecznych wakacji 

Podsumowanie pracy S.U. za rok 

szkolny 2019/20 
• podsumowanie działalności S.U. i 

przygotowanie sprawozdania 

• opracowanie wniosków do pracy na następny 

rok szkolny 

Prace w ciągu roku szkolnego: 

• organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego 

• współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas 



• prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego 

• udział w akcjach charytatywnych 

• współudział w uroczystościach szkolnych 

 

Współpraca z : 

• Szkolne Koło Wolontariatu 

• Grono Pedagogiczne 

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych: 

• Dzień Edukacji Narodowej 

• Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

• Akademia z okazji zakończenia , pożegnanie klas trzecich gimnazjum. 

 

Opiekunowie SU: Justyna Kowalczyk-Marek, Wioletta Skrobisz, Marta Zawadzka 

 

 

 

 


