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Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 

 

Miesiąc Planowane zadania 

Wrzesień 1.Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego: zakres, działania, obowiązki 
2. Rozpoczęcie akcji „ Zbiórka kasztanów i żołędzi”. 
3. Obchody „Dnia Jesieni” 23 września 
4. Dzień Chłopaka – chłopcy ubrani w muszkę lub krawat nie będą tego dnia pytani, 
5. Dzień Kropki. 
6.Szkolna akcja: “ Daj zabawce drugie życie”. 

Październik 1.Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
2. Dzień zdrowego odżywiania się. 
3. Jesienne drzewo – konkurs międzyklasowy, 
4. Dzień w piżamach. 
5. Rozpoczęcie akcji „ Góra grosza”. 

Listopad 1.Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Wszystkich Świętych, wizyta na 
cmentarzu w Andrespolu. 
2.Andrzejki – wróżby andrzejkowe 
3. Dzień Postaci z bajek- 5 listopada 
4.Dzień Pluszowego Misia- 25 listopada 
5.Wystawa lampionów- konkurs międzyklasowy 

Grudzień 1. Mikołajki- dzień bez pytania uczniów ubranych na czerwono, spotkanie z Mikołajem 
w klasach I- III 
2.Dekoracja choinki Bożonarodzeniowej 
3.Przeprowadzenie zbiórki podarunków świątecznych na rzecz Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze. 
4. Tydzień Wolontariatu 
5. Wykonanie kartek świątecznych dla przyjaciół szkoły. 
6. Konkurs dla klas I – IIII na najciekawszy świąteczny  wystrój sali lekcyjnej 

Styczeń 1. Dzień Babci i Dziadka, 
2. Dzień Dobrych Wiadomości, 

Luty 1.Dzień Pizzy, 
2. Poczta walentynkowa  
3 Tłusty czwartek- Dzień Pączka 
4. Zabawa karnawałowa 

Marzec 1.Dzień Kobiet- Kwiaty dla naszych Pań… 
2. Tydzień Zdrowego Odżywiania się 
3.Pierwszy Dzień Wiosny 
4.Konkurs na wiosenny wystrój klasy 

Kwiecień 1.Obchody Dnia Ziemi 
2.Wielkanoc- wystawa koszyczków wykonanych w ramach konkursu świątecznego 
 
 

Maj 1.Dzień Postaci z bajek 
2 Dzień bez książek i zeszytów 
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3.Dzień kolorowych skarpetek 
4. Przygotowanie kartek okolicznościowych  z okazji Dnia Mamy 

Czerwiec 1.Dzień na opak. 
2. Dzień samorządności 
3.Dzień Dziecka 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego: 
Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim 

postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami 

społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia 

własnej za nie odpowiedzialności, realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i 

rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej 

tradycji. 

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023: 

o organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania 

obowiązków szkolnych 

o rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki 

o organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym 

o zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i 

nauczycielami 

o zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą 

 

Działania stałe: 
o spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych 

o zbieranie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego 

o organizacja imprez szkolnych 

o działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych 

przez różne instytucje na terenie gminy 

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych 

rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące 

zagadnienia: 

 

Rozwijanie samorządności: 
o opracowywanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego 

o stałe prowadzenie tablicy (gabloty) informacyjnej Samorząd Uczniowskiego 

o spotkania z samorządami klasowymi,  

o pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole 

o pomoc koleżeńska 

Akcje charytatywne: 
o udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb szkoły, 

o włączenie się do akcji "Góra Grosza",  

o zbieranie nakrętek, 
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Udział Samorządu Uczniowskiego w pracach porządkowych na rzecz szkoły i 

środowiska: 
o udział w akcjach ekologicznych – m.in. "Sprzątania świata", itp. 

o zbiórka, nakrętek od butelek, itp. 

 

Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub 

środowiskowe 
o Ślubowanie klas I 

o Pierwszy dzień wiosny 

o Pierwszy dzień jesieni  

 

Obchody uroczystości szkolnych: 
o Dzień Edukacji Narodowej 

o Boże Narodzenie 

o Dzień wiosny 

o Światowy Dzień Ziemi 

o Inne 

 

Opracowały: Małgorzata Skrzyńska, Joanna Ługowska 


