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Plan  pracy  samorządu  uczniowskiego  powstał  w  oparciu  o  dotychczasowe
doświadczenia  w tym zakresie.  Jest  on  ściśle  skorelowany  z  nadrzędnymi  dokumentami
normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.
Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami
samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy
na rok 2018/2019 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy
Samorządu  Uczniowskiego  jest  wdrażanie  uczniów do aktywnej,  twórczej  pracy,  tak  by
praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania. 
Samorząd  Uczniowski  realizuje  także  zadania  zawarte  w  planie  wychowawczym  
i profilaktycznym szkoły. 

Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: 

- Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków,
-  tworzenie  warunków  do  rozwoju  samodzielności  i  samorządności  uczniów  poprzez
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania, 

- budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu 
w szkole, 
- rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych, 

-  tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat,
akcje charytatywne) 

-  tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami, 

- bezpieczeństwo w szkole, 

- przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu, 

- dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły, 

- budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji. 
- zorganizowanie aktywnych form wypoczynku,
-  przestrzeganie  zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych,  na korytarzach,  na
terenie szkoły i poza nią,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
-  podtrzymywanie tradycji.



Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

Ilona Klinger – przewodnicząca SU

Ewelina Pawełczak  – zastępca przewodniczącej 

Karolina Pawełczak- skarbnik 

Konrad Grzechowiak – sekretarz

MIESIĄC ZADANIE CEL ZADANIA FORMA
REALIZACJI

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

wrzesień 1.Prowadzenie 
uroczystości z okazji 
Rozpoczęcia Nowego 
Roku szkolnego. 
Złożenie zniczy i 
kwiatów pod tablicami 
pamiątkowymi SP i 
Gimnazum oraz w 
miejscach pamięci nar.

2. Organizacja pracy 
Samorządu 
Uczniowskiego w 
nowym roku szkolnym. 
3.Opracowanie planu 
pracy na rok szkolny 
2018/2019  we 
współpracy z 
wszystkimi członkami 
samorządu – inicjatywa 
uczniowska ( szczęśliwy
numerek, kolorowe dni 
raz w miesiącu, 
gazetka ,  gazetka 
ścienna SU, konkursy,  
akcje charytatywne, 
pomoc w pełnieniu 
dyżurów 
nauczycielskich) 
Wdrożenie pomysłów 
uczniowskich na 
obchody Andrzejek, 
Mikołajek, Walentynek,
Dnia Wiosny, Dnia 
Dziecka)
4.Rozpoczęcie 
współpracy z RR – 
finansowanie nagród za 
udział w konkursach. 
5 Przygotowanie i 
prowadzenie imprezy 
„Pożegnanie lata” dla 
całej społeczności 
szkolnej (ognisko , 
dyskoteka)

6. Udział w obchodach 
z Okazji Napaści ZSRR 
na Polskę – (Gołąbki)

- Kształtowanie 
postawy 
odpowiedzialności, 

- postawy 
patriotyzmu

- Kształtowanie 
postawy społecznej. 
-Mobilizowanie do 
pracy na rzecz klasy i
szkoły. 
- Inspirowanie 
działań uczniowskich
i pomysłowości .

- umacnianie postaw 
patriotycznych

-Spotkanie opiekuna z 
nową Radą uczniowską, 
zapoznanie z 
obowiązkami
- omówienie planu pracy;
- zapoznanie ze 
Statutem, Regulaminem 
SU 
- organizacja Dnia 
Chłopca 

- przydział czynności 
przed imprezą 
„Pożegnanie lata”

( przygotowanie uczniów
do wyjazdu, opieka w 
czasie trwania)

Opiekun SU , Dyrektor

Wychowawcy, opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego, klasy 
Samorządy 
poszczególnych klas, 
Rada Rodziców, Pedagog 

SU, opiekun SU

Opiskun SU , 
Przewodnicząca SU

Dyrektor . opiekun SU, 
Poczet Sztandarowy



październik 1.Dzień Edukacji 
Narodowej. 
2. Dzień Patrona Szkoły
(porządzenie 
harmonogramu 
uroczystości we 
współpracy z 
opiekunem i 
nauczycielami 
odpowiedzialnymi za 
część artystyczną, 
przygotowanie kartek z 
okazji dnia Edukacji- 
wręczenie tych kartek, 
pomoc w 
przygotowaniu 
scenografii)
3. Działalność na rzecz 
potrzebujących dzieci 
( pomoc koleżeńska, 
pomoc w nauce, 
rozpoznanie potrzeb)

-Rozbudzanie, 
szacunku, 
umiejętności 
wyrażania 
wdzięczności za trud,
podziękowania za 
pracę, inspirowanie 
twórczych działań 
uczniów, 
uwrażliwianie na 
estetykę, kulturę. 
- Kształtowanie 
postaw 
bezinteresownej 
pomocy drugiemu

- Wykonanie gazetki 
z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. - Włączenie 
się w przygotowanie 
programu artystycznego 
- przygotowanie kartek 
okolicznościowych dla 
nauczycieli.

- rozpoznanie potrzeb i 
zgłaszanie ich 
nauczycielom

Opiekun Samorządu, 
Przewodniczący SU, 
poszczególne Samorządy 
klasowe, Rada Rodziców ,
wychowawcy

Przewodniczący klas.

listopad 1.Włączenie się w 
akcje charytatywne 
organizowane przez 
instytucje poza 
szkolne i szkolne. 
( PCK, Góra Grosza, 
rozprowadzanie 
kartek  
okolicznościowych 
malowanych stopą)

2. Andrzejki – 
wróżby andrzejkowe ,
Dzień Pluszowego 
Misia.
 Wdrażanie 
pomysłów uczniów, 

-  Kształtowanie 
postaw 
bezinteresownej 
pracy na rzecz 
środowiska 
lokalnego 
- Uwrażliwienie 
młodzieży i 
zwrócenie uwagi na 
wartość pracy 
wolontaryjnej 
- wywoływanie 
empatii, chęci 
niesienia pomocy 

- Zapoznanie z 
tradycjami i 
obrzędami ludowymi
- Umiejętność 
organizacji wspólnej 
zabawy i korzystania 
z wolnego czasu 

 Wróżby, zabawy 
andrzejkowe, dyskoteka.

Samorząd Uczniowski 
Rada Pedagogiczna- 
poszczególni 
wychowawcy 

SU, opiekun , 
przewodniczący klas

grudzień 1.Mikołajki. 

2. Wigilia szkolna. 
3. Pomoc w 
organizacji kiermaszu
świątecznego           
( karki, ozdoby 
choinkowe) 

- Kultywowanie 
tradycji, 
uwrażliwianie na 
piękno i estetykę, 
integracja klas, 
zachęcanie do 
działania, rozwijanie 
ekspresji twórczej 
dzieci. 
- Uwrażliwienie na 
los dzieci w trudnych
sytuacjach 
- wywoływanie 
empatii, rozbudzanie 
chęci niesienia 
pomocy. 
- Kształtowanie 
postaw tolerancji, 
szacunku, akceptacji.

- Prezenty mikołajkowe 
w zespołach klasowych 
- Akcja „I Ty możesz 
zostać św. Mikołajem” 

- Konkurs na 
najładniejszą salę w 
wystroju 
Bożonarodzeniowym 
- Wspólne kolędowanie, 
życzenia świąteczne. 
 2.12 dzień zimy 

Opiekunowie SU, 
Samorząd Uczniowski, 
Pedagog szkolny. 
Biblioteka, wychowawca 
świetlicy, wychowawcy 
klas .



styczeń Podsumowanie I-go 
semestru.
1. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

- Integrowanie 
społeczności szkolnej
i pozaszkolnej 
- Umacnianie 
poczucia 
odpowiedzialności za
życie i zdrowie 
innych ludzi.
- Podsumowanie 
semestru, organizacja
balu karnawałowego 
dla społeczności 
szkolnej. 

- Pomoc w 
przygotowaniu apelu
podsumowującego I 
semestr
- organizacja balu 
przebierańców, 
przygotowanie 
plakatu, strojów.

Opiekun SU, Samorząd, 
Biblioteka, Wychowawca 
świetlicy, Samorządy 
klasowe, 

luty 1.Walentynki- poczta 
walentynkowa 

- Umiejętność 
wyrażania uczuć 
- Integracja 
społeczności 
- Kształtowanie 
postawy 
przynależności do 
danej zbiorowości 

- Poczta walentynkowa Opiekun SU i Samorząd, 

marzec 1. Święto Kobiet 
2. Pierwszy dzień 
wiosny 
3. Pomoc w 
organizacji Dnia 
Języków Obcych

- Integracja 
społeczności 
szkolnej, rozwijanie 
kultury osobistej, 
wdrażanie do 
zdrowej i twórczej 
rywalizacji, 
aktywizowanie 
uczniów, wyzwalanie
inicjatyw i 
pomysłowości 
uczniów, wyrażanie 
uczuć, dokonywanie 
wyborów. 
- Integracja 
społeczności 
gimnazjum 

- Życzenia i 
„niespodzianki” dla 
„pań” 
- Organizacja pierwszego
dnia wiosny – dzień 
samorządności, 
- Pomoc w 
przygotowaniu dna 
języków, dekoracja Sali.

Opiekun SU,SU, wybrane
klasy, świetlica 

kwiecień 1Międzynarodowy 
dzień książki 
 

- Umiejętność 
dzielenia się wiedzą 

- Ogłoszenie konkursu Opiekun SU, Samorząd 

maj Działalność 
kulturowa i 
rozrywkowa 

- Kampania wyborcza
do nowych wyborów 
z SU

Akademia z 
okazji świąt 
majowych

- wybory do Nowego
SU

- Prowadzenie akademii, 
pomoc w jej 
zorganizowaniu. 
- Organizcja wyborów,  
podliczenie wyników.

Opiekun SU, wychowawcy



czerwiec 1. Dzień Dziecka- 
turniej nauczyciela 
kontra uczniowie 
2. Dni Promocji 
Zdrowia – dni 
projektów 
gimnazjalnych 
3. Zakończenie roku 
szkolnego 

- Praca na rzecz 
środowiska 
lokalnego 

- Organizacja Dnia 
Dziecka 
-  Pomoc w organizacji 
Dni Promocji Zdrowia 
-  Przygotowanie dnia 
projektów edukacyjnych 
- Podsumowanie pracy 
SU 
- Przygotowanie 
akademii na zakończenie
roku szkolnego, pisanie  
mowy pożegnalnej 

Opiekun SU, 
wychowawcy klas II i 
III ,nauczyciele 


