
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

SP im. Jana Pawła II w Strącznie 
SF im. Janusza Korczaka w Gostomi 

na rok 2013/2014 

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. 

Zadania do wykonania: 
Osoby 

odpowiedzialne 
Uwagi 

WRZESIEŃ 

 Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego SP im. Jana 
Pawła II w Strącznie SF im. Janusza Korczaka w Gostomi 

 Wykonanie gazetki informacyjnej na temat 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz praw i 
obowiązków ucznia 

 Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 
 Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych 
 Obchody Dnia Chłopaka – przerwy z muzyką 

młodzieżową 

SU 

 

SU 

SU, n-l przyrody 

SU, n-l j. obcego 

SU, n-le pełniący 
dyżur 

 

PAŹDZIERNIK 

 Światowy Dzień Ochrony Zwierząt- zbiórka karmy dla 
zwierząt ze schroniska 

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej– wykonanie i 
wręczenie niespodzianek pracownikom szkoły 

 Organizacja Dnia Zdrowego Żywienia – oplakatowanie 
szkoły, wykonanie zdrowych kanapek 

 Wieczór językowy pod hasłem: HALLOWEEN 

SU, p. Żuprańska 

SU 

SU, n-l przyrody 

SU, n-l jęz. ang. 

 

LISTOPAD 

 Zapalenie znicza na grobach nieznanych, opuszczonych – 
Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki 

SU, n-l religii  



 Światowy Dzień bez papierosa - konkurs na plakat 
 Światowy Dzień Pluszowego Misia- każdy przynosi 

swojego misia do szkoły 
 Andrzejki - wróżby, kabały, dyskoteka szkolna 

SU   

SU 

 

GRUDZIEŃ 

 Zbiórka żywności dla ubogich 
 Ogłoszenie konkursu na noworoczny wystrój klasy oraz 

bożonarodzeniową kartkę 
 Mikołajki  
 Wigilia- wręczenie kartek pracownikom szkoły, 

przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla 
Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły, 
rozstrzygnięcie konkursów na wystrój klasy i wykonanie 
kartki 

SU 

SU  

SU 

 

STYCZEŃ 

 Zimowa dekoracja szkoły 
 Dzień Wegetarian- ogólnoszkolne jedzenie warzyw i 

owoców 
 Dzień Babci i Dziadka-gazetka okolicznościowa 
 Zabawy na śniegu - integracja w społeczności szkolnej, 

konkursy na oryginalny pojazd śnieżny, wyścigi drużyn 
 Dyskoteka i bal karnawałowy 

SU, wychowawcy 
klas 1-6 

SU, n-l przyrody 

SU, n-l w-fu 

SU, wychowawcy 
klas 1-6 

 

LUTY 

 Dzień Pocztówki do Przyjaciela 
 Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono, 

dekoracja szkoły 
 Dyskoteka Walentynkowa 
 Tłusty Czwartek- jemy pączki 

SU 

SU, wychowawcy 
klas 4-6 

 

 

MARZEC 

 Tydzień działań przeciwko przemocy 
 Dzień Kobiet- dzień prawienia komplementów 
 Dzień Mężczyzn- Dzień krawata i muszki- konkurs na 

najlepiej ubraną klasę 
 Powitanie wiosny- konkurs na najzabawniejszą Marzannę, 

dekoracja szkoły i klas 
 Konkurs na Miss Panią Wiosnę 
 Między klasowy konkurs na najpiękniejszą pisankę 

wielkanocną lub stroik świąteczny 
 Polowanie na pisanki- konkurs miedzy klasowy na 

długiej przerwie 

SU 

 

SU, wychowawcy 
klas 1-6 

SU 

SU, n-le pełniący 
dyżur, n-l w-fu 

 

KWIECIEŃ 

 Prima Aprilis- ubieramy się na lewą stronę, dzień 
puszczania baniek mydlanych 

 Wielkanoc- kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły 
 Śmigus dyngus- bitwa na wodę, impreza integracyjna 

uczniów (do przedyskutowania) 
 Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie 

SU 

SU 

SU, wychowawcy, 

 



gazetki okolicznościowej 
 Organizacja Dnia Zdrowego Żywienia – konkurs na 

przepis na sałatkę; degustacja przygotowanych sałatek 
na korytarzu szkolnym 

n-le pełniący dyżur 

SU, n-l przyrody, 
wychowawcy klas 
3-6 

MAJ 

 Święto Flagi, gazetka okolicznościowa 
 Międzynarodowy Dzień Rodziny- karta praw i 

obowiązków dziecka – informacja na gazetce samorządu 
uczniowskiego 

 Dzień Dobrych Wiadomości 
 Dzień Matki- wykonanie laurek dla mam, gazetka 

okolicznościowa 

 

SU 

SU 

 

CZERWIEC 

 Międzynarodowy Dzień Dziecka- włączenie się w 
przygotowanie imprez sportowych 

 Dzień Ojca– gazetka okolicznościowa 
 Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2013/2014 
 Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku 

szkolnym 
 Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku 

szkolnym 2013/2014 
 Bezpieczne wakacje- Co należy wiedzieć?- gazetka 

okolicznościowa 

SU  

CAŁY ROK 

 Dbałość o wystrój korytarza szkolnego 
 Gazetka informacyjna 
 Pomoc w dyżurowaniu nauczycielom (klasa 4,5,6 

zmieniają się co miesiąc, po 2-ch ucz. Zmienia się kolejno 
wg listy w dzienniku codziennie) 

 Promowanie „kodeksu kulturalnego ucznia” 
 Praca na rzecz szkoły 
 Imprezy organizowane na przerwach (gry i zabawy 

edukacyjne, muzyczne, taneczne) 

Osoba 
koordynująca – 
Opiekun SU 

Osoby 
współpracujące- 
wszyscy 
nauczyciele 

 

  

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

JOANNA SZPYNDA 


