
PLAN PRACY      Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014 /
2015

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz

szkoły;
 Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych 

praw człowieka;
 Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego 

rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2014/2015

 Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

społecznym;
 Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej 

w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów 

obowiązujących w życiu społecznym;
 Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych 

sytuacjach;
 Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Prace w ciągu roku szkolnego:

 organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 udział w akcjach charytatywnych
 współudział w uroczystościach szkolnych
 opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego w ZSP nr 7



Zadanie do wykonania
     Termin

     Formy realizacji



Wybór do samorządu
uczniowskiego 

      wrzesień

 wybory przedstawicieli do 
samorządu przez poszczególne
klasy

 i wybory do samorządu
 podział samorządu na sekcje: 

dekoracyjna, porządkowa, 
informacyjna, do spraw akcji 
charytatywnych i określenie 
zadań każdej z nich

Wybór Rzecznika Praw
Ucznia

    wrzesień
 przeprowadzenie 

głosowania na Rzecznika Praw 
Ucznia”

,,Umówiony strój na dane 
święto”

     cały rok 

 Wszyscy uczniowie przychodzą
przebrani w kolory w wybrane 
dni np.:, halowin, walentynki, 
dzień wiosny…

 Wybór  najbardziej 
pomysłowo przebranej osoby 
z klasy 

Udział w ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”

październik
 zbiórka pieniędzy
 zliczenie zebranych 

środków

Akcja ,,Wspieranie zwierząt 
w schroniskach” – 
dokarmianie i opieka

październik 

 przygotowanie plakatów 
informacyjnych o zbiórce

 zbieranie karmy
 podsumowanie akcji – 

rozmowa o prawach zwierząt.

Działanie na rzecz 
środowiska

cały rok

Zbiórka plastikowych nakrętek,
segregacja plastikowych 
butelek.

Światowy Dzień Pluszowego
Misia 

23.11.2014
Konkurs „Najfajniejszy Miś 

Roku”.

                       Mikołajki grudzień
 akcent mikołajkowy na 

gazetce szkolnej
 Poczta Świętego Mikołaja 



– obdarowywanie kolegów 
i koleżanek słodkimi 
upominkami 

    Świąteczna pomoc grudzień

 Wizyta w domu dziecka 
z zabawkami

 Wizyta w Domu seniora z 
przedstawieniem ,,Jasełka”

 Projekt  ,,Europejska wymiana 
ozdób choinkowych”.

Konkurs na najładniejszą     
dekorację           
Bożonarodzeniową

grudzień

 ogłoszenie konkursu
 przestawienie regulaminu 

konkursu
 przygotowania do konkursu

rozstrzygnięcie konkursu

            
                  WOŚP

          styczeń

 sprzedaż serduszek, z których 
dochód przeznaczony będzie 
na rzecz „Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy” Jurka 
Owsiaka” 

   Pomoc w nauce słabszym 
uczniom

  styczeń,  
czerwiec

 Współpraca koła wolontariatu 
z wychowawcami

Dzień Babci i Dziadka styczeń
Wystawa plakatów „Co najbardziej
lubię robić z babcią i dziadkiem”

Dzień Kobiet marzec

 przygotowanie życzeń przez 
chłopców

Dzień wiosny –moja
marzanna

marzec
 konkurs na  najpiękniejszą 

klasową marzannę



Wystawa zdjęć naszych
zwierząt

maj
 Umieszczenie na tablicach 

zdjęć naszych zwierząt

            Kolorowy Dzień
czerwiec

 klasa, która się przebierze, 
będzie najbardziej kolorowo 
ubrana wygra jeden dzień bez 
pytania

Podsumowanie pracy S.U.
za rok szkolny 2013/2014

czerwiec

 podsumowanie działalności 
S.U.  i przygotowanie 
sprawozdania

 opracowanie wniosków do 
pracy na następny rok szkolny

 wręczenie nagród i dyplomów 
za konkursy i akcje, 

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: Agnieszka Kossakowska – Lewaszow

   Joanna Kostewicz


