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Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 

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; 

Założenia na rok szkolny 2016/2017 

 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. 

 



 

Cele Sposób Termin Osoby odpowiedzialne Osoby lub 
instytucje 

współpracujące 
 Ochrona uprawnień 
uczniów określonych 
w Statucie szkoły 

 
 Troska o interesy 
społeczności 
uczniowskiej 
 

 Praca rzecznika ds. 
uczniów 

 
 
 Reprezentowanie 

interesów kolegów i 
koleżanek wobec               
społeczności szkolnej 

Cały rok 
 
 
 

Cały rok 

Opiekunowie i samorząd 
 
 
Opiekunowie i samorząd 
 
 
 

 

Organizacja życia 
Samorządu 
Uczniowskiego 

 Przygotowanie kampanii 
wyborczej. 
Przeprowadzenie wyborów 
do Rady Samorządu 
Uczniowskiego. 

 przydział funkcji 
 zapoznanie z regulaminem 

SU 
 wniesienie poprawek  

do regulaminu-Mały SU 
 wybór nowych sekcji 
 propozycje do planu pracy 
 opracowanie planu pracy 

SU 

Wrzesień Opiekunowie samorządu Wychowawcy klas 

Organizacja spotkań 
Samorządu 
Uczniowskiego 

 Spotkania SU z 
opiekunami SU  

 

Co miesiąc lub 
w miarę potrzeb 

 

Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

Dyrektor 



Opracowanie Planu 
Pracy  
Samorządu 
Uczniowskiego 

 spotkanie samorządu i 
wybór wg  

 regulaminu SU oraz 
poprzez głosowanie  

 jawne prezydium sam., 
czyli:  

 przewodniczącego, 
zastępcy, sekretarza  

 podział samorządu na 
sekcje: dekoracyjną,  

 artystyczną, informacyjną, 
dyskotekową i  

 określenie zadań każdej z 
sekcji  

 aktualizacja planu pracy 
oraz zebranie  

 propozycji zgłaszanych 
przez  

 przedstawicieli samorządu 
do planu pracy  

 na rok 2016/2017 
 ustalenie harmonogramu 

zadań i określenie 
terminów ich realizacji 
oraz  

 osób odpowiedzialnych za 
ich wykonanie  

 Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

 

Dzień Edukacji 
Narodowej  
oraz Ślubowanie klas I  
 

 włączenie się w 
organizację apelu z okazji  

     Dnia Edukacji Narodowej  
 
 

Październik Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 
Poczet sztandarowy  

Wychowawcy klas 
nauczyciele 

języków obcych 



Obchody Narodowego  
Święta 
Niepodległości.  

 udział przedstawicieli 
samorządu w  

 uroczystościach 
kościelnych i gminnych  

 organizowanych corocznie 
z okazji Święta  

 Niepodległości. 

Listopad Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 
Dyrektor, Poczet  
Sztandarowy,  
 

Wychowawcy klas 

Mikołajki  spotkania mikołajkowe w 
salach 

 wizyta św. Mikołaja w 
klasach 

Grudzień Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

Wychowawcy klas 

Akcja ,,Świąteczna 
paczka” 

 Przygotowanie paczek dla 
dzieci naszej szkoły z  
rodzin z trudną sytuacją  
materialną  - zbiórka 
słodyczy ( akcja 
ogólnoszkolna) 

Grudzień Dyrektor, Pedagog 
Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

Wychowawcy klas 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

 Zbiórka pieniędzy na 
Wielką Orkiestrę 
Świątecznej pomocy 

Styczeń Pedagog 
Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

Wychowawcy klas 

Apel podsumowujący 
I semestr 

 przedstawienie wyników 
nauczania, frekwencji 
poszczególnych klas 

 wręczenie nagród i 
dyplomów za konkursy i 
akcje, które odbyły się w I 
semestrze 

 przypomnienie o zasadach 
spędzania bezpiecznych 
ferii 

 

Luty Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu, 
Dyrektor 

Wychowawcy klas 



Walentynki  przygotowanie skrzynki na 
kartki walentynkowe 

 doręczanie korespondencji 
walentynkowej przez 
„szkolnych listonoszy” 

 akcenty walentynkowe na 
gazetce ściennej 

Luty Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

 

Dzień Krawata i 
Muszki 

 uczniowie zobowiązani są 
do noszenia  
w tym dniu krawata bądź 
muszki 

 konkurs  klas na 
najciekawiej 
zaprojektowany  krawat 
bądź muszkę -wszystkie 
prace wyeksponowane 
zostają na gazetce 

Marzec Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

 

Dzień Kobiet   życzenia, uroczystości w 
klasach 

Marzec Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

Wychowawcy klas 

Wielkanoc  apele w grupach 
wiekowych, tradycje Świąt 
Wielkanocnych 

 pogadanki na lekcjach 
wychowawczych 

Kwiecień Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

Wychowawcy klas 

Obchody Światowego 
Dnia Ziemi 

 przygotowanie gazetki 
ściennej 

 kampania propagująca 
ochronę przyrody 

 

Kwiecień Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

 

Światowy Dzień 
Zdrowia 

 konkurs na hasło 
propagujące zdrowy tryb 

Kwiecień Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

 



życia 
 ekspozycja 

najciekawszych haseł 
Uczczenie rocznicy 
uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 
 
 

 akcenty poświęcone temu 
świętu na gazetce ściennej 

 udział przedstawicieli S.U. 
w apelu 

 

Maj 
 
 
 
 

Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 
 
 
 

Wychowawcy klas  
 
 
 

 
 
„Bezpieczna 
wycieczka” 

 
 Quiz 

 

 
Maj 

 
Uczniowie 1-3,  4-6 i GIM 

 
Rodzice 

Święto Patrona  Udział przedstawicieli w 
S.U w apelu 

Maj Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

Wychowawcy klas 

Dzień Matki 
 

 akcent na gazetce ściennej 
poświęcony temu świętu 

 

Maj Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

Wychowawcy klas 

Dzień Dziecka 
 

 gry i zabawy na 
holu/boisku szkolnym SP 

Czerwiec Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

Wychowawcy klas 



Apel podsumowujący 
II semestr 
 
 
 
 
 
„Bezpieczne wakacje” 
 
 
 
„Średniowieczny sąd 
nad wagarowiczem” 
 

 przedstawienie wyników 
nauczania, frekwencji 
poszczególnych klas 

 wręczenie nagród i 
dyplomów za konkursy i 
akcje, które odbyły się w 
II semestrze 

 przypomnienie o zasadach 
spędzania bezpiecznych 
wakacji 
 

 przygotowanie miejsca 
"odczytania wyroku" 

 sędzia i kat -  nagroda dla 
uczniów o najlepszej 
frekwencji 

 sąd - uczniowie SU - 
odpowiednie stroje 

  publiczność - uczniowie 
całej szkoły 

 miejsce - np. duża 
przerwa, korytarz 

Czerwiec 
 
 
 
 
 
 

Czerwiec 
 
 
 

Czerwiec 

Wychowawcy, 
opiekunowie samorządu 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
opiekunowie samorządu 
 
 
Wychowawcy, 
opiekunowie samorządu 
 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 

Wychowawcy klas 
 
 
 

Wychowawcy klas 
 

Zakończenie roku 
szkolnego klas 
gimnazjalnych i SP 

 pomoc w przygotowaniu 
akademii 

Czerwiec Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

 

Podsumowanie pracy 
S.U. za rok szkolny 
2016/2017 

 podsumowanie 
działalności S.U.  i 
przygotowanie 
sprawozdania 

 opracowanie wniosków do 
pracy na następny rok 
szkolny 

Czerwiec Samorząd Uczniowski, 
Opiekunowie Samorządu 

 



Prace w ciągu roku szkolnego: 

 organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego 
 „Szczęśliwy numerek” 
 Opieka nad sztandarem  
 szkolnym 
 współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas 
 prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego 
 udział w akcjach charytatywnych 
 współudział w uroczystościach szkolnych 
 opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu flagowego i sztandarowego w SP 

 


