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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
 

 

 

 

TERMIN 
 

ZADANIA DO REALIZACJI 

wrzesień 1. Wybór samorządów klasowych. 

2. Opracowanie planu pracy SU na rok szk.2022/2023 

3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2022/2023 

- powołanie przewodniczącego, zastępcy, skarbnika; 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;  

Dzień Wąsa (30 września)– dzień bez pytania dla uczniów z wąsami 

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, ilość punktów dodatnich z zachowania całej klasy) 

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” w klasach 

 

październik 

 

 

1. Dzień uśmiechu –(7 października)- dzień bez pytania dla uczniów z uśmiechniętymi 

buźkami na ubraniach. 

2. Dzień Edukacji Narodowej: 

a) Część artystyczna ; życzenia i podarunki dla nauczycieli 
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3. Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – gazetka informacyjna ;  

Akcja „Stop pustym miskom- wspomóż schronisko” (zbiórka darów i pieniędzy dla 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie) 

4. Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-8 pt.  „Jesienny liść” 

 

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 –wróżby i dyskoteka andrzejkowa. 

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

na „Największych zbieraczy złota” (puchar przechodni) 

5. „Dzień kapcia”- dzień bez pytania dla uczniów , którzy pojawią się w szkole w 

domowych kapciach / papciach (22 listopada) 

 

grudzień 

 

 

1. Mikołajki : 

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

Św. Mikołaja) (6.12) 

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

na tablicy SU 

 

styczeń 1. „Dzień dresa” -20 stycznia 

2. Konkurs dla klas 1-8 na gazetkę klasową  pt.”Zima” 

3.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. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
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luty 1.Walentynki: 

a) gazetka na tablicy SU 

b) organizacja walentynkowej poczty serduszkowej 

c) ”Czerwono nam”- dzień bez pytania dla uczniów ubranych na czerwono (14 lutego) 

 

marzec 1. Dzień kobiet : 

a) życzenia dla dziewcząt i pań pracujących w szkole,  

2. Pierwszy Dzień wiosny: 

a) topienie Marzanny 

b) „Dzień skarpetki nie do pary” - dzień bez pytania dla uczniów w skarpetkach nie do 

pary (21 marca) 

3. Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-8 pt. „Pani Wiosna” 

 

kwiecień 1. „Dzień piżamy”- dzień bez pytania dla uczniów w piżamkach (1 kwietnia) 

2. 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 

 

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 kwiatów we włosach ” -dzień bez pytania dla uczniów z kwiatami we włosach 

(12 maja) 

czerwiec 1. Impreza z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu :  

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 
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5.  „Dzień szalonych fryzur”- dzień bez pytania dla uczniów w szalonych fryzurach.(5  

czerwca) 

7. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2022/2023 

 

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. 
 

PROŚBY  UCZNIÓW DO REALIZACJI PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY: 

- muzyka na długich przerwach. 

- namalowanie gier podwórkowych na boisku 

- baniaki na wodę w szkole 

 - nie zadawanie  prac domowych na weekendy 

- lustra w męskich toaletach 

- korzystanie z telefonów na przerwachw ostatni piątek miesiąca 

- odnowiona sala informatyczna (nowy sprzęt) 

- różowe skrzynki w toaletach 

 

 
              

 


