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PLAN PRACY  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY SU 

 

Termin 

 

Wydarzenie, uroczystość, działania 

SU 

 

Odpowiedzialni za 

przeprowadzenie 

działań 

 

Uwagi 

 

 

 

Wrzesień 

- 18.09 przeprowadzenie wyborów do 

Samorządu Uczniowskiego 

 

- 30.09 „Dzień chłopaka” –słodki 

poczęstunek, akcja „Bądź wariacik i 

załóż krawacik”, losy dla uczniów z 

kl. 4-8 

 

Wybrani uczniowie 

 

Sekcja 

dziennikarska 

- sekcja kulturalno-

rozrywkowa 

 

Październik - 14. 10 Dzień Edukacji Narodowej 

 

Przedstawiciele SU, 

sekcja dekoratorska. 

Porządkowa, 

kulturalno-

rozrywkowa 
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Listopad 

- z okazji Dnia Wszystkich Świętych 

zaniesienie wiązanki na grób 

lotników poległych w II wojnie 

światowej 

 

- klasowe wróżby Andrzejkowe 

 

-Dzień Konwencji i Praw Dziecka – 

gazetka, scenariusze lekcji 

 

 

 

-Konkurs na „Najciekawszą 

maseczkę” 

Przedstawiciele SU 

 

 

 

Sekcja 

dziennikarska, 

dekoratorska, 

kulturalno-

rozrywkowa, 

porządkowa 

 

Sekcja 

dziennikarska, 

kulturalno-

rozrywkowa, 

porządkowa 

 

 

 

 

Grudzień 

- 06. 12 Spotkanie z Mikołajem, 

dzień czapki  Św. Mikołaja – „kto 

przebrany – nie pytany” 

 

 

-noc w szkole połączona z 

przygotowaniem stroików 

świątecznych oraz wspólnym 

oglądaniem filmów  

-kiermasz stroików świątecznych 

 

-konkurs na najładniejszą choinkę  z 

okazji Bożego Narodzenia 

 

- przygotowanie życzeń i upominków 

dla pracowników szkoły 

Sekcja 

dekoratorska, 

dziennikarska, 

kulturalno-

rozrywkowa 

Sekcja dekoratorska 

 

Sekcja 

dziennikarska 

        

Sekcja 

dziennikarska 

 

Sekcja 

dekoratorska, 

dziennikarska 

 

 

Styczeń 

  

-Konkurs na „Najciekawszą 

maseczkę” 

 

 

Sekcja kulturalno-

rozrywkowa, 

dekoratorska. 

Dziennikarska 

 

 

Luty 

 

- poczta Walentynowa  

 

 

 

Sekcja 

dekoratorska, 

dziennikarska, 

kulturalno-

rozrywkowa 

 

 

 

 

- 08.03 Dzień Kobiet  

 

 

- sekcja 

dziennikarska, 

kulturalno-

rozrywkowa 
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Marzec  -21.03 Dzień wiosny połączony z 

dniem kolorów a także konkursem 

„Mam talent” 

Sekcja 

dziennikarska, 

dekoratorska 

kulturalno-

rozrywkowa 

 

 

Kwiecień 

- życzenia i upominki wielkanocne 

dla nauczycieli i pracowników szkoły 

Sekcja dekoratorska  

 

Maj 

- Zainicjowanie akcji pt.: "Wakacyjna 

oś czasu" – informowanie uczniów o 

ilości dni w szkole, które zostały do 

końca roku szkolnego. 

 

 

Sekcja 

dekoratorska, 

dziennikarska, 

kulturalno-

rozrywkowa 

 

 

Czerwiec 

-Dzień Dziecka i sportu  

-Wspólne grillowanie  

- Podsumowanie pracy Samorządu 

Uczniowskiego i sporządzenie 

sprawozdania w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

-zakończenie roku szkolnego 

Cały SU 

Sekcja 

dziennikarska, 

dekoratorska 

Sekcja 

dziennikarska, 

dekoratorska 

 

 

Akcje 

organizowane 

przez cały rok 

szkolny 

- współpraca z Szkolnym Kołem 

Wolontariatu „Pomocomania” 

- współpraca z Szkolnym Ośrodkiem 

Kariery „SZOK” 

- współpraca ze Spółdzielnią 

Uczniowską „PSZCZÓŁKA” 

- systematyczne zbieranie opinii na 

temat pracy SU 

- szczęśliwy numerek 

- Weekend wolny od zadania. 

Sekcja 

dziennikarska 

Sekcja 

dziennikarska 

Sekcja 

dziennikarska 

 

Wydarzenia, 

realizowane 

w trakcie 

pracy 

poszczególnych 

sekcji 

- Akcja Góra Grosza 

- organizacja kiermaszu świątecznego 

- poczta walentynkowa 

 

Sekcja porządkowa 

Sekcja dekoratorska 

Sekcja kulturalno-

rozrywkowa 
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ZARZĄD SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO: 
  

     PRZEWODNICZĄCY:       Wiktoria Rajca  

   WICEPRZEWODNICZĄCA:    Anna Wojewoda 

               SEKRETARZ:        Wiktoria Filipska 

       

 

 CZŁONKOWIE:       Tomasz Obrał 

                                                  Stanisław Urban           

 

 

   

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW: 

 

Sekcja dekoratorska:             Ania Wojewoda 

Sekcja porządkowa:              Tomasz Obrał 

            Stanisław Urban 

                                           Sekcja dziennikarska:               Wiktoria Filipska 

Sekcja kulturalno – rozrywkowa:                 Wiktoria Rajca 

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:             mgr Natalia Serafin 


