
PLAN  PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach  

rok szkolny 2018/2019 

 

Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu 

wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie.  

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego: 

 Reprezentowanie ogółu uczniów. 

 Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 

 Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły. 

 Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz 

przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

 Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, 

samooceny i zdyscyplinowania uczniów. 

 Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności. 

 Rozwijanie  kompetencji cyfrowych. 

 Rozwijanie kreatywności samodzielności i innowacyjności. 

 Wychowanie do wartości i kształtowanie właściwych postaw patriotycznych. 100 

rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Dbanie o rozwój doradztwa zawodowego. 
 

ZADANIA PODSTAWOWE: 

 współorganizowanie życia kulturalnego szkoły, 

 organizowanie dyskotek szkolnych, 

 organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia oraz akcji 

charytatywnych i ekologicznych, 

 wolontariat, 

 zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej, innowacyjnej pracy i reprezentowanie 

dobrego imienia szkoły,  

 tworzenie szkolnych gazetek, 

 prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy  

informacyjnej Samorządu Uczniowskiego, 

 organizowanie różnych przedsięwzięć według potrzeb szkoły, 

 monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia, 

 reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę, 

 pomoc uczniom w nauce, 

 zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w Internecie, 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych, 

 kształtowanie postaw wychowania do wartości i postaw patriotycznych , włączenie się w 

obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości. 

 

 



ZADANIA SZCZEGÓŁOWE: 

Lp ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 

 Uroczystości szkolne 

1. 

Organizacja pracy 

Samorządu 

Uczniowskiego w 

nowym roku szkolnym 

Wybór samorządów klasowych. 

 Uruchomienie działalności Samorządu 

Uczniowskiego, wybór opiekuna SU, wybór 

przedstawicieli (przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, skarbnik, 

sekretarz)                   

Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem: 

Programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, 

Posiedzenia  przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego 

 

Ustalenie składki na potrzeby SU 

 

Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników 

przeprowadzonych wyborów 

 

  IX 

  

  

  

  

 

 

cały rok 

 

 

 

IX 

2. 
Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia 

Przygotowanie plakatów, gazetki szkolnej, 

transparentów 

Portale Egzaminacyjne sprawdzają znajomość 

tabliczki wśród starszych uczniów, 

nauczycieli i mieszkańców gminy 

IX 

3. 

  

 Dzień Chłopca 

 

Dzień krawata – chłopcy, którzy przyjdą w 

krawatach są zwolnieni w tym dniu od 

pytania 

Konkurs na najsympatyczniejszego ucznia 

 

 Życzenia i upominek dla wszystkich 

chłopców i panów pracujących w szkole 

IX 

  

 4. 

 

 Dzień Edukacji 

Narodowej 

Ślubowanie klasy I 

Pomoc w przygotowaniu uroczystej akademii  

 Przekazanie życzeń i upominków dla 

nauczycieli i pracowników obsługi, 

przygotowanie okolicznościowej gazetki 

Udział w ślubowaniu klasy I 

X 

5. 

30.10.18r. Dzień 

Spódnicy, Krawata i 

Muszki 

Każdy kto ubierze spódniczkę, krawat czy 

muszkę nie będzie pytany danego dnia oraz 

będzie zwolniony z pisania kartkówki 
X 



6. 
100 rocznica odzyskania 

niepodległości 

Udział w konkursach, apelach patriotycznych, 

własne pomysły. X, XI 

  7. 
Andrzejki 

 Szkolna dyskoteka andrzejkowa 

 

Wróżby  
XI 

8. 
Konkurs klasowy na 

najciekawszą i olbrzymią 

kartkę świąteczną 

 Ogłoszenie konkursu 

 Przestawienie regulaminu 

konkursu 

 Przygotowania do konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu 

XI - XII 

 9. 
Mikołajki 

Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie 

kolegów i koleżanek słodkimi upominkami 

 

Dzień czapki Mikołajowej – uczniowie 

noszący w tym dniu czapki Mikołaja są 

zwolnieni z pytania 

 

Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce 

świątecznej 

XII  

 10. 

Choinka Szkolna  

  

  

Wywieszenie na tablicy SU wyników 

klasyfikacji i frekwencji 

 

Współorganizowanie zabawy choinkowej 

 

Przyozdobienie Sali 

 

Zachęcanie do zabawy w strojach 

karnawałowych 

  I 

11. 

Walentynki 

  

  

 Przygotowanie skrzynki na kartki 

walentynkowe 

 Doręczanie korespondencji 

walentynkowej przez „szkolnych 

listonoszy” 

 Akcenty walentynkowe na gazetce 

ściennej Ubieramy się na czerwono. 

 

II 

12. Dzień Kobiet 

Złożenie życzeń wszystkim dziewczynkom i 

paniom pracującym w szkole 

Wręczenie upominków przygotowanych 

przez chłopców 

III 



13. 

 

Pierwszy dzień wiosny/ 

Dzień zdrowia 

 

Powitanie wiosny, topienie Marzanny 

Zabawy i konkursy na hali sportowej. 

Zaangażowanie się w organizację Dnia 

Zdrowia w szkole 

Wykonanie gazetki okolicznościowej 

III 

14. 

 

30.03.19r Światowy 

Dzień Muffinka 

 

 

 

 

 

Akcja polegająca na obdarowaniu każdego 

ucznia i nauczyciela babeczką, wcześniej 

upieczonych przez uczniów SU 
III 

15. 

Mam Talent – I edycja 

konkursu  uczniowie z 

każdej klasy prezentują 

się w dowolnych 

dziedzinach i 

przedstawiają swoje 

umiejętności 

Prezentacje swoich umiejętności 
IV 

16. 
Dzień Matki 

26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce 

ściennej poświęcony temu świętu V 

 17. 
  Dzień Dziecka/Dzień 

Sportu 

Zaangażowanie się w organizację Dnia Sportu 

Milionerzy – gra klasowa z upominkami 

  

VI 

Akcje 



18. 

Udział w ogólnopolskich 

akcjach charytatywnych 

  

  

  

 

„Góra Grosza” 

„Szlachetna Paczka” 

zbiórki nakrętek, produktów żywnościowych, 

makulatury we współpracy z pedagogiem 

szkolnym 

 cały rok 

19. 

Udział w akcjach 

ekologicznych,  

Dzień Ziemi 

„Sprzątanie Świata” 

Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy 
cały rok 

Przedsięwzięcia 

20. 

Konkursy 

 

Współorganizowanie konkursów oraz innych 

przedsięwzięć wg potrzeb szkoły oraz 

zachęcanie uczniów do brania udziału w 

konkursach. 

Udział w konkursach i zawodach szkolnych, 

międzyszkolnych 

cały rok 

21. 
Innowacje 

Angażowanie się w rozwój innowacji 

prowadzonych przez nauczycieli, zgłaszanie 

własnych pomysłów 
cały rok 

22. 
Rozwój doradztwa 

zawodowego 

Angażowanie się organizację spotkań z 

pracodawcami cały rok 

23. 

Rozwój kompetencji 

cyfrowych. 

Bezpieczeństwo w sieci. 

Pogadanki z młodszymi kolegami nt 

bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Tworzenie prezentacji multimedialnych. 

cały rok 

Dbanie o porządek i wizerunek szkoły 

24. 

Kontrola obuwia 

zmiennego i stroju 

galowego w dni galowe 

Wyrywkowe sprawdzanie obuwia zmiennego 

w klasach 

Przypomnienie o stroju galowym w dni 

galowe 

cały rok 

25.   Gazetki szkolne  
 Tworzenie gazetek tematycznych oraz 

gazetki informacyjnej SU  
cały rok 

26. 

Wykonanie diagramu 

pokazującego wyniki 

najlepszych uczniów w 

pierwszym półroczu i 

drugim półroczu. 

Zachęcenie do osiągania jak najlepszych 

wyników w nauce. 

na koniec półroczy 



27. 

 

Podsumowanie 

półrocznej i całorocznej 

pracy 

  

 

Spotkanie podsumowujące,  

Spisanie analizy i oceny pracy samorządu 

uczniowskiego 

I, VI 

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. 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: …………………………………………………………….. 

 

 


