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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

 

 

 

 

TERMIN 

 

ZADANIA DO REALIZACJI 

wrzesień 1. Wybór samorządów klasowych. 

2. Opracowanie planu pracy SU na rok szk.2019/2020 

3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2019/2020 

- powołanie przewodniczącego, zastępcy, rady SU; przydział obowiązków 

-zapoznanie z regulaminem i planem pracy SU 

4. Zagospodarowanie gazetki ściennej informacjami dla uczniów. 

5. Dzień Chłopca – życzenia, poczęstunek, prezenty w każdej z klas; ogólnoszkolny Dzień 

Wąsa  

6. Ogłoszenie konkursu „Nasza najpiękniejsza klasa” (czas trwania: do czerwca, pierwsza 

ocena w styczniu; ) 

7. Ogłoszenie konkursu dla klas IV-VIII „Jesteśmy najlepsi” (czas trwania: do czerwca, 

pierwsza ocena w styczniu; ocenie podlegają: klasowe średnie ocen, ilość uwag, oceny z 

zachowania) 

8. Rozpoczęcie akcji: „Dziś są moje urodziny” (w dniu urodzin uczeń nie będzie pytany i nie 

będzie miał sprawdzanej pracy domowej. Warunek: okazanie nauczycielowi legitymacji 

szkolnej) 

9. Kontynuowanie akcji „Szczęśliwy Numerek” 

 

październik 

 

 

1. Dzień Edukacji Narodowej: 

a) część artystyczna z życzeniami i podarunkami dla nauczycieli 

2. Światowy Dzień Ochrony Zwierząt - zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, gazetka 

informacyjna . 
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3. „Dzień Kolorowych Skarpetek” - dzień bez pytania dla uczniów w kolorowych 

skarpetkach. (22.10) 

listopad 1. Zapalenie zniczy na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych  

2. Święto Niepodległości: 

 a) udział w uroczystym apelu 

 b) złożenie kwiatów w Miejscu Pamięci Narodowej 

3.  Na świętego Andrzeja pannom z wróżby nadzieja – dyskoteka andrzejkowa z wróżbami. 

4.Andrzejkowa loteria fantowa. 

5. Włączenie się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza: konkurs dla klas I-VIII 

na „Największych zbieraczy złota” (puchar przechodni) 

6.Konkurs dla klas 1-8 na najładniejszą gazetkę matematyczną. 

7. „W barwach jesieni”- dzień bez pytania dla uczniów ubranych w kolory jesieni lub z 

przypiętym do ubrania symbolem tej pory roku. 

 

grudzień 

 

 

1. Mikołajki : 

a)  akcja „Szkoła pełna Mikołajów” ( dzień bez pytania dla uczniów ubranych w czapkę Św. 

Mikołaja lub na czerwono) 

c) Pomoc Św. Mikołaja- zbiórka żywności w lokalnym sklepie przy współpracy banku BGŻ 

2. Dzień Kapcia (12.12) 

3. Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów 

na tablicy SU 

 

styczeń 1. Konkurs dla klas 1-8 na najładniejszą gazetkę karnawałową. 

2.Konkurs  „Nasza najpiękniejsza klasa” (podsumowanie wyników, wręczenie pucharu 

przechodniego) 

3. Konkurs „Jesteśmy najlepsi” (podsumowanie wyników, wręczenie pucharu 

przechodniego) 

4. Bal karnawałowy 

5. Podsumowanie pracy Samorządu za I semestr 

6. Dzień Babci i Dziadka – gazetka 



 3 

7. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

8. „Dzień Maski Karnawałowej” - dzień bez pytania dla uczniów z nałożoną na głowie 

maską karnawałową. 

 

luty 1.Walentynki: 

a) gazetka na tablicy SU 

b) organizacja walentynkowej poczty serduszkowej 

c) ”Czerwono nam”- dzień bez pytania dla uczniów ubranych na czerwono 

d) dyskoteka z okazji Walentynek 

marzec 1. Dzień kobiet : 

a) życzenia dla dziewcząt i pań pracujących w szkole,  

b) ogólnoszkolny Dzień Kokardki 

2. Pierwszy Dzień wiosny: 

a) topienie Marzanny 

b)”Mam talent”- szkolny przegląd talentów 

c) konkurs dla klas I-VIII „Najpiękniejszy wiosenny parapet” 

d) „Kwiatowe wzory na powitanie WIOSNY”- dzień bez pytania dla uczniów ubranych w 

kwiatowe wzory 

 

kwiecień 1. Obchody Dnia Ziemi : 

a) konkurs dla klas I-VIII na gazetkę z hasłami ekologicznymi 

2. Wielkanoc: 

a) życzenia dla uczniów i pracowników szkoły na tablicy SU 

b) „Dzień króliczka wielkanocnego”- dzień bez pytania dla uczniów z uszach króliczka lub z 

przypiętym do ubrania królikiem 

 

maj 1. Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi 

2. Gazetka na tablicy SU z okazji Dnia Matki 

3. Pola nadziei (1,2,3 maj) 

4. „Dzień sportowca”- dzień bez pytania dla uczniów ubranych na sportowo. 
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czerwiec 1. Impreza z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu : mecz charytatywny uczniowie kontra 

nauczyciele i rodzice. 

2. Konkurs „Nasza najpiękniejsza klasa” (podsumowanie wyników, wręczenie pucharu 

przechodniego) 

3. Konkurs „Jesteśmy najlepsi” (podsumowanie wyników, wręczenie pucharu 

przechodniego) 

4. Przekazanie sztandaru dla nowego pocztu 

5.  Dzień Ojca – gazetka okolicznościowa 

7. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

Cały rok 1. Gazetka informacyjna na tablicy SU 

2. Przyłączanie się do akcji charytatywnych 

3. Organizacja spotkań członków samorządu 

4. Organizowanie raz w miesiącu dni tematycznych np. Dzień Kokardki. 

5. Muzyczny Koncert Życzeń- w każdy ostatni piątek miesiąca puszczanie na przerwach 

piosenek wybranych przez uczniów 

 

              

 

Opracowany i zatwierdzony do realizacji przez: 

 

 

  Opiekunów Samorządu Uczniowskiego:     Samorządy klasowe: 


