
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2020-2021 
 

Wrzesieo 2020r. 

 
 
 

 

 
Lp. Zadania  

 
Sposoby/forma realizacji 

 
Termin  

 
Odpowiedzialny 

 
Uwagi 

1.  Powołanie organów 
samorządu uczniowskiego 

Wybór do Zarządu SU, sekcji, Pocztów Sztandarowych klas VI-VIII.  
Wybór osób do prowadzenia sklepiku szkolnego. 

 I tydz. X 
2020 

Opiekun S.U 
Uczniowie/ 
Zarząd SU 

 

2. 
 

Organizowanie 
społeczności uczniowskiej 

do jak najlepszego 
spełniania obowiązków 

szkolnych. 

 opracowanie zasad obowiązujących przy "Tygodniu bez prac domowych" 

 opiniowanie wniosków dotyczących pracy uczniowskiej; 

 ankietowanie uczniów ws. ich potrzeb w stosunku do SU. 

IX 2020 
 

Cały rok 

 
SU  

Zarząd SU/ opiekun SU 

 

3.  
 
 
 

Kształtowanie umiejętności 
zespołowego działania, 
stworzenie warunków  

do aktywności społecznej, 
samokontroli, samooceny  

i samodyscypliny.  
Dbanie o mienie szkoły. 

1.Organizacja apeli, udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, organizacja imprez 

kulturalno- rozrywkowych  

a) Konkurs na najsympatyczniejszego nauczyciela na dwóch poziomach: 4-6 i 7-8 oraz 

„Wychowawca w naszych oczach” klasy 1-3. 

b) Przygotowanie ciekawych zabaw na świeżym powietrzu przed budynkiem szkoły,  

w ramach finansów „Szkoła w Ruchu. 

c) Wszystkich Świętych – znicze na grobach zmarłych nauczycieli 

d) "Dzieo życzliwości” *21 listopada+ klasy 4-8, Dzieo Pluszowego Misia *25 listopada+ klasy 1-3; 

Konkurs na symbol życzliwości  

e) Plebiscyt pn.: „Wzorowa klasa” : 

 cz.1: Nasza fajna przestrzeo klasowa 

 cz.2: Kulturalna mapa miasta 

 cz.3: Gazetka prezentująca wróżby andrzejkowe 

f) Organizacja happeningów z kalendarza świąt nietypowych, m.in.  

 Dzieo Emotikona *19 września – w szkole 21.09] 

 Dzieo chłopaka *30 września+ 

 Międzynarodowy Dzieo Muzyki *1 października] 

Cały rok 

 

 

7-13  X 2020 

28 X 2019 

X 2019 

30 X 2020 

 XI 2020 

 

X-XII 2020 

XII 2020 

 

 

Cały rok 

szkolny 

zgodnie z 

zaproponow

Sekcja kulturalno-

rozrywkowa; 

 

 

 

 

SU+katecheci 

SU+wychowawcy 

Zarząd SU, sekcja 

rozrywkowa 

Sekcja rozrywkowa i 

medialna 

Sekcja rozrywkowa i 

medialna 

Sekcja sportowa 

SU; wychowawcy klas  

Sekcja sportowa/projekt 

 



 Dzieo drzewa *10 września+ 

 Dzieo Kubusia Puchatka *11 stycznia+ 

 Międzynarodowy Dzieo Pizzy *9 luty+ 

 Dzieo Dinozaura *26 luty+- klasy 1-3 

 Dzieo liczby Pi *14 marca+ 

 Pierwszy Dzieo Wiosny, Międzynarodowy Dzieo Poezji *21 marca+: rozgrywki sportowe 

[21 marca] 

 Światowy Dzieo Muffinka *30 marca+ 

 Dzieo Marchewki *4 kwietnia+ 

 Dzieo czekolady *12 kwietnia+ 

 Konkurs taoca z okazji Międzynarodowego Dnia Taoca *29 kwietnia+ 

 Dzieo Europy *5 maja+ 

 Światowy dzieo pieczenia *18 maja+ 

 Dzieo Kosmosu *21 maja+ 

 Międzynarodowy Dzieo Dziecka: gra terenowa- integracyjna dla klas V-VI na 

TERMACH, 

 Dzieo Przyjaciela  *9 czerwca+ 

g) Mikołajki – akcja „Czapka św. Mikołaja” 

h) Misterium Bożonarodzeniowe – nagłośnienie 

i) Poczta Walentynkowa  

 Skrzynka na walentynki  

 Możliwośd zakupienia walentynek 

 Rozdawanie walentynek podczas całego dnia (w klasach lub w szkole) 

j) Organizacja Dnia Kobiet w szkole 

k) Święto Konstytucji 3 Maja – apel, udział w uroczystościach kościelnych i środowiskowych? 

l) Wybory na kolejny rok szkolny do SU 

m) Podsumowanie konkursu „Wzorowa klasa” 

n) Pożegnanie kl. VIII SP  

anym 

kalendarzem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 XII 2020 

 

 

II 2021 

 

 

 

III 2021 

V 2021 

V 2021 

V 2021 

VI 2021 

edukacyjny, zespół WF  

Zespół przedmiotowy 

wf.; sekcja sportowa 

Sekcja rozrywkowa, 

medialna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas  VIII  

Rada Rodziców, Poczet 

Sztandarowy, SU 



 apel, przekazanie sztandaru 

 Noc filmowa dla klas VIII/ spływ kajakowy dla klas VII-VIII SU 

o) Opieka nad gablotą samorządu, współpraca z lokalnymi mediami; 

 

 

Cały rok szkolny 

4. Przedstawienie władzom 
opinii i potrzeb uczniów, 
spełniania obowiązków 

szkoły 
 

 
 
 

Współdziałanie z władzami   
w zapewnieniu uczniom 

należytych warunków nauki 
oraz współdziałanie w 

rozwijaniu w czasie wolnym 
od zajęd lekcyjnych różnych 
form zajęd pozalekcyjnych 

Zebrania w celu omówienia bieżących spraw, przekazania opinii  

(poniedziałki 11:30-11:45- długa przerwa) 

 
Cały rok 

Zarząd  SU- Rada 
Delegatów Klas, Sekcje 
SU,Opiekun SU 

 

5. a) Zaopiniowanie zajęd pozalekcyjnych i dni wolnych od zajęd dydaktyczno-wychowawczych 

przedstawionych przez dyrektora szkoły; 

b) Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego wynikających z potrzeb  

i zainteresowao uczniów. 

c) Spotkanie z pedagogiem szkolnym w celu zapoznania się z programem wychowawczym  

i profilaktycznym. 

d) Spotkaniem z przedstawicielem zespołu ds. statutu p. Jarosławem Sawickim w celu zapoznania 

się  

ze zmianami w Statucie Szkoły. 

e) Udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności 

uczniowskiej. 

f) Udział przedstawicieli – z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących 

spraw wychowawczych i opiekuoczych. 

g) Wyjścia na uroczystości organizowane przez środowisko lokalne. 

h) Samorząd Uczniowski na wniosek dyrektor wydaje opinie w sprawie pracy nauczycieli. 

IX 2020 
 
 
Cały rok 
szkolny 

Samorząd Uczniowski 
 
 

 

6.  
Dbanie w całokształcie 

swojej działalności o dobre 
imię i honor  

1. Współdecydowanie o przyznaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy 

materialnej przeznaczonej dla młodzieży 

2. Zgłaszanie kandydatur uczniów do wyróżnieo i nagród oraz prawa wnoszenia uwag do opinii 

władz  o uczniach, a także poręczeo za uczniów 

Cały rok 
 
 
Cały rok   

Samorząd Uczniowski  

7. Dysponowanie w 
porozumieniu z opiekunem 

funduszami będącymi  
w posiadaniu samorządu  

oraz środkami wypracowanymi 
przez młodzież 

a) Prowadzenie akcji oszczędnościowych (dyskoteki, karty okolicznościowe, kiermasze, sklepik 

szkolny)- zgodnych z przepisami prawa w czasie COVID-19 

b) Zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 

Cały rok 
 
I 2021 

Opiekun SU 
Skarbnik SU 
Sekcja rozrywkowa 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

Katarzyna Malinowska 


