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PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2022/2023 

 

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 2020/2021 

• 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. 
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Wrzesień 2022 Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych - gazetka i quiz dla uczniów 
Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer  - kampania uczniów, głosowanie członków 

samorządu na przedstawiciela 
Wybory przedstawicieli samorządu przez poszczególne klasy -w zakresie wychowawców 
Wybory Rzecznika Praw Ucznia  - w zakresie wychowawców 
Europejski Dzień Języków Obcych - stworzenie słownika wielojęzycznego przez 

uczniów (projekt we współpracy z zespołem 
językowym) 

Dzień Chłopaka  - wyświetlenie życzeń dla chłopców na 
monitorach szkolnych 
- przygotowanie przez dziewczęta życzeń i 
upominków dla swoich kolegów  

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Kampania prowadzona przez kandydatów 
- wybory powszechne- kody QR -> link w 
Microsoft Forms  
 

Październik 
2022 

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego zebranie SU+ pomysły od uczniów 
Ustalenie harmonogramu, terminów i przedstawienie planu pracy Dyrekcji  
Ogłoszenie rywalizacji klas - załącznik 1 
Wybranie inicjatywy uczniowskiej realizowanej w ramach funduszu 
obywatelskiego 

- pomysły od uczniów- głosowanie SU 

Założenie szkolnego TikToka  
Dzień Edukacji Narodowej - życzenia na telebim, 

- przeprowadzenie Plebiscytu „Nauczyciele 
jak z bajki” 
- projekt „Nauczyciele naszymi oczami” 
(portrety -> gazetka) 
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Listopad 2022 Obchody Święta Niepodległości + Święto Szkoły - quiz o patronie 
- lekcje wychowawcze 

Dzień Kolorowych Skarpetek - do rywalizacji klas 
Ogłoszenie konkursu na projekt graficzny muralu na terenie szkoły przy 
szatni 

 

Dyskoteka andrzejkowa wróżby + tańce 
 Rozpoczęcie pracy nad projektem „Skrzydła” - wykonywanie kolorowych piór do projektu 

przez każdą klasę (również w ramach 
rywalizacji klas) 

Grudzień 2022 Bożonarodzeniowy kiermasz ciast - uczniowie przynoszą ciasta, głosowanie na 
co zostaną przekazane zebrane pieniądze 

6 grudnia- Czapeczka Mikołaja - zwalnia z pytania 
-w ramach rywalizacji klas 

Pomoc wolontariatowi przy Szlachetnej Paczce  
Życzenia świąteczne na telebimach  

Styczeń 2023 Bezpieczne ferie - lekcje wychowawcze 
- gazetka  

Dzień Koloru - w ramach rywalizacji klas 
II połowa stycznia- nocowanie w szkole/ noc filmowa - warunek: dla uczniów z zachowaniem bdb i 

wz 
Luty 2023 Dyskoteka Walentynkowa  

Walentynki - poczta walentynkowa 
- akcenty walentynkowe na tablicach 

Marzec 2023 Dzień Kobiet  - przygotowanie życzeń na tablicę 
- dekoracja okolicznościowa na korytarzu 

Dzień Spódnicy w ramach Dnia Kobiet - w ramach rywalizacji klas 
Dzień Wagarowicza- dzień bez plecaka  

Kwiecień 2023 Wielkanoc - kiermasz ciast świąteczny 
- dekoracja tablicy 

Dzień w Piżamie - w ramach rywalizacji klas 
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Maj 2023 Uczczenie Konstytucji 3 Maja  - gazetka tematyczna 
Szkolny taniec  - wspólny taniec (belgijka, Zumba?) podczas 

przerwy na boisku szkolnym 
Sfinalizowanie projekt „Skrzydła”  
Dzień Matki - konkurs- odtworzenie zdjęcia mamy z 

dzieciństwa 
Rozstrzygnięcie rywalizacji klas  - ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród 

Czerwiec 
2023 

Dzień Dziecka - Konkurs- Nauczyciele w dzieciństwie- 
odgadnij 

Dzień Sportu   
Bezpieczne wakacje - gazetka  
Podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania - w zakresie obowiązków Opiekunek 

 

A) Prace w ciągu roku szkolnego: 

• organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego 

• współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas 

• udział w akcjach charytatywnych 

• współudział w uroczystościach szkolnych 

B) Współpraca z: 

• Szkolny Klub Wolontariusza 

• Grono Pedagogiczne 

• MRDWawer 

C) Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych: 

 

Opiekunki SU: Anna Opalińska, Gabriela Smolińska 


