
 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

 
Cele działalności Samorządu Uczniowskiego: 

 Reprezentowanie ogółu uczniów. 

 Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej 

tradycji. 

 Organizowanie kulturalnej rozrywki dla wszystkich uczniów szkoły. 

 Rozwijanie postaw społecznych. 

 Kształtowanie aktywności w środowisku szkolnym, przygotowanie do 

pełnienia różnych ról społecznych. 

 Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie 

samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów. 

 Przygotowanie uczniów do życia w społeczności demokratycznej. 

 

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 Organizowanie i przeprowadzanie imprez rozrywkowych. 

 Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. 

 Pomoc w organizowaniu imprez sportowych. 

 Organizowanie spotkań roboczych w celu omówienia bieżących 

spraw. 

 Prowadzenie i aktualizowanie tablicy SU. 

 Podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących ogólnego 

bezpieczeństwa uczniów. 

 Włączanie się do akcji promowania zdrowej żywności i zdrowego 

trybu życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadania Forma realizacji Termin 
 

 

 

 

 

 

Uczenie się form 

współżycia 

społecznego oraz 

kształtowanie 

odpowiedzialności za 

siebie. 

1. Wybór samorządów klasowych. 

2. Powołanie do pracy w SU 

przedstawicieli klas IV – VIII oraz 

rozdzielenie funkcji w obrębie 

członków zarządu. 

3. Zapoznanie uczniów – Samorządu 

Uczniowskiego ze Statutem Szkoły. 

4. Opracowanie planu pracy 

Samorządu uwzględniającego 

wnioski, propozycje i uwagi 

uczniów. 

5. Współpraca Samorządu 

Uczniowskiego z Radą 

Pedagogiczną. 

7.  Udział w akcjach charytatywnych. 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według 

potrzeb. 

 

 

 

 

 

Samorealizacja dzieci  

i młodzieży poprzez 

organizowanie życia 

kulturalnego  

i rekreacyjnego 

uczniów. 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego. 

2. Dzień Chłopaka. 

3. Dzień Edukacji Narodowej -

uroczysty apel. 

4. Andrzejki. 

5. Mikołajki. 

6. Spotkanie opłatkowe- tradycje Świąt 

Bożego Narodzenia, jasełka. 

6. Choinka szkolna. 

7. Walentynki-  poczta walentynkowa. 

8. Dzień Kobiet. 

9. Święto Patrona Szkoły i Dzień 

Dziecka. 

 

 

 

 

Zgodnie 

z kalendarzem 

imprez 

szkolnych. 

 

Uczenie szacunku dla 

historii narodowej. 

1. Rocznica Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. 

2. Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 

udział w uroczystościach szkolnych  

i gminnych. 

3.Rocznica Pacyfikacji wsi Szarajówka. 

 

Październik 

 

 

Maj 

Troska o dobre imię  

i honor szkoły, 

kultywowanie jej 

tradycji. 

1. Pasowanie na ucznia. 

2. Obchody Dnia patrona Szkoły. 

3. Pierwszy Dzień Wiosny. 

4. Dzień Matki. 

 
Październik 

Kwiecień 

Maj 



 

 

5. Uroczyste przekazanie sztandaru 

szkoły i ślubowanie absolwentów klasy 

VII. 

6. Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego. 

 

 

Czerwiec 

Organizowanie 

społeczności 

uczniowskiej do jak 

najlepszego spełniania 

obowiązków 

szkolnych. 

1. Przestrzeganie praw i obowiązków 

ucznia. 

2. Rzetelne przekazywanie informacji 

podawanych na zebraniach SU. 

3. Przedstawianie władzom szkoły i RP 

opinii i spraw uczniowskich. 

Cały rok 

szkolny. 

Zgodnie  

z potrzebami. 

Inspirowanie uczniów 

do troski o ochronę 

zdrowia i środowiska 

oraz dbałość o sprzęt 

szkolny. 

1.Porządkowanie otoczenia szkoły. 

Czystość i estetyka mojej klasy  

i szkoły. 

 

Cały rok 

szkolny. 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może 

być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością SU. 

 

Opiekun Samorządu Szkolnego: Barbara Karaś 

 

Samorząd Uczniowski: 

Przewodniczący: Julia Furgała 

Zastępca: Nikola Szczur           

Skarbnik: Rafał Wróbel     

Sekretarz:  Oliwia Bosak  

 

Członkowie sekcji dekoracyjnej: 

Natalia Pukała 

Karolina Dąbrowska 

Michał Szczur 

    

 


