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ĄDU UCZNIOWSKIEGO W  

 

PLAN PRACY  
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II 
W MICHAŁOWICACH  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 
 

 

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:  
1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.  
2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.  
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej 

społeczności szkolnej.  
4. Rozwijanie samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia  

i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.  
5. Uczenie się odpowiedzialności i tolerancji. Integracja uczniów szkoły  

i kształtowanie umiejętności zespołowego działania.  
6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

 

AKCJE STAŁE: 

 Prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; 
wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz 
przygotowywanie gazetek związanych z obowiązującą w danym czasie tematyką; 

 Ustne oraz internetowe /Librus/ informowanie społeczności szkolnej o akcjach 
organizacji; 

 Spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem; 
 Współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły podstawowej oraz Radą 

Rodziców; 
 Aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie 

internetowej szkoły; 
 Współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne; 
 Udział w uroczystościach szkolnych – przygotowanie sali gimnastycznej; 
 Działania wynikające z aktualnej sytuacji; 

AKJE DL 
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Wrzesień 

 Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – 
samorządy klasowe, opiekunowie SU; 

 Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Michałowicach; 

Październik 

 Stworzenie planu pracy SU,  aktualizacja regulaminu SU; 
 Ustalenie zadań dla poszczególnych sekcji; 
 Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU; 
 Współpraca przy zbiórce makulatury; 
 Dzień Patrona – pomoc SU przy organizowaniu uroczystości, 

Listopad 

 Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu; 
 Andrzejki – dyskoteka szkolna, wróżby każdej z klas; 
 GÓRA GROSZA – zbiórka monet przeznaczona na wsparcie potrzebujących dzieci, 

które nie wychowują się w swojej rodzinie; 
 Udział uczniów naszej szkoły w akcji Szkoło pomóż i Ty. Nabywanie cegiełek  

w postaci pomocy naukowych jako pomoc 17-letniej Oliwii. Akcja trwa do końca 
roku szkolnego.  

Grudzień 

 Gwiazdka dla zwierzaka – udział w zbiórce darów dla schroniska dla zwierząt  
w Krakowie 

 Podsumowanie akcji GÓRA GROSZA. 
 Mikołajki – częstowanie cukierkami, ubieramy czapki MIKOŁAJKOWE; 
 Boże Narodzenie – udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego  

z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły; 

 Styczeń 

 Bal karnawałowy – przygotowanie konkursów na bal karnawałowy; 

 Luty 

 Słodki Tłusty czwartek; 
 Bezpieczne ferie – krótki apel dla uczniów SP; 
 Rozgrywki sportowe organizowane w czasie ferii; 
 Wieczór filmowy organizowany w czasie ferii; 
 Walentynki – ubieramy się na różowo; Akcja walentykowo-podarunkowa – 

ciasteczka serduszka dla  uczniów, Poczta walentynkowa; 

 

 



3 
 

Marzec 

 Targi Edukacyjne – współpraca przy organizacji spotkania; 
 Dzień Kobiet – dyskoteka; 
 Dzień wiosny – ubieramy się na zielono- liczone do konkursu zgranej klasy; 
 Wielkanoc – przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady 

Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły; 

Kwiecień    

 „Prima aprilis”- 1 kwiecień /piątek/ dekorujemy głowy (ubieramy kapelusze, 
peruki i inne cuda na głowę) liczone do konkursu zgranej klasy; 

 Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja,  pomoc  
w  przygotowaniu Sali; 

Maj 

 Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się na żółto (5 maj, czwartek), liczone  
do konkursu zgranej klasy; 

Czerwiec 

 Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018; 
 Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym; 
 Festyn rodzinny – przygotowanie rozgrywek sportowych; 
 Bezpieczne wakacje – krótki apel dla uczniów SP; 
 Dyskoteka szkolna; 
 Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2017/2018,  pomoc w przygotowaniu  

i uprzątnięciu sali gimnastycznej; 

 

Ewaluacja Planu pracy Samorządu Uczniowskiego 
 

Plan pracy może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego. Plan pracy 
Samorządu Uczniowskiego będzie monitorowany w toku jego realizacji. Ewaluacja 
podsumowująca nastąpi na koniec roku szkolnego 2017/2018 a jej wyniki wykorzystane 
zostaną do usprawnienia form pracy w kolejnych latach. 
 

 

 

 


