
 

 

 

 

 
Plan pracy 

  Samorządu Uczniowskiego 

działającego w Szkole Podstawowej  

im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej  

 

 

 

 

 

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,  

ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby 

go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CELEM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST: 

 szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, 

 wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji 

jej pracy, 

 wzrost aktywności i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności 

poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, 

obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka 

Ucznia, 

 pielęgnowanie tradycji szkolnej, 

 reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i organów pozaszkolnych, 

 stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania 

uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost 

umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, 

 wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących 

w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt. 

Termin Działania 

 

WRZESIEŃ 

1. Organizacja kampanii wyborczej kandydatów do Samorządu 

Uczniowskiego. 

2. Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego. 

3. Wybór  Rady  Samorządu Uczniowskiego. 

4. Opracowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

5. Zdiagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie kompetencji SU. 

6. Współpraca w organizacji akcji Narodowe Czytanie.  

 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Opracowanie Planu pracy  Samorządu Uczniowskiego i niezbędnych 

regulaminów. 

2. Organizacja pracy  Samorządu Uczniowskiego.  

3. Współpraca w organizacji DEN i ślubowania uczniów klas I.  

4. Przeprowadzenie konkursu Poznaj nauczyciela po obuwiu.  

5. Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Nauczyciela.  

6. Dzień Miłośników Pluszaków (28 X).  

 

 

LISTOPAD 

1. Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Wszystkich Świętych.  

2. Akcja Zbieraj baterie! 

3. Akcja Zakręceni na pomaganie.  

4. Wieczór filmowy. 

5. Dzień Życzliwości (21 XI).  

6. Wróżby andrzejkowe.  

 

 

GRUDZIEŃ 

1. Tydzień Wolontariusza (2-6 XII)- zbiórka dla schroniska                     

(Dzień Wolontariusza 5 XII).  

2. Wspólne dzielenie się opłatkiem – życzenia. 

3. Wykonanie gazetki bożonarodzeniowej i dekorowanie choinki.  

4. Podziel się z innymi – zbiórka żywności dla ubogich, akcja 

we współpracy z GOPS.  

5. Dzień tematyczny – Mikołaje są wśród nas (6 XII)  

6. Włączenie się w akcję MEN-u Razem na święta.    

 

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  



 

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE: 

 diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, 

 prowadzenie gazetek Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o ich estetykę; wywieszanie 

aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie 

gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką; 

 informowanie społeczności szkolnej o organizowanych akcjach; 

 spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami i dyrektorem szkoły; 

 współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły; 

 aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie 

internetowej szkoły; 

 pomoc w organizacji uroczystości szkolnych;  

 działania bieżące wynikające z aktualnej sytuacji.                                                                        

 

   Opracowanie:      

                                                                 Anna Czeczko 

Justyna Mioduszewska 

 

Monika Mochnacz 

                                                                                   

 

STYCZEŃ 2. Wieczór filmowy. 

3. Międzynarodowy Dzień Koszuli (13 I).  

 

 

LUTY 

1. Poczta walentynkowa. 

2. Gazetka walentynkowa.  

3. Noc w szkole.  

     

 

MARZEC 

1. Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn – gazetka, życzenia.  

2. Pierwszy Dzień Wiosny. 

3. Stop pustym miskom! – zbiórka karmy i współpraca ze schroniskiem 

dla zwierząt. 

 

 

KWIECIEŃ 

1. Dzień Scrabble (13 IV). 

2. Wieczór  filmowy. 

3. Święta Wielkanocne  – gazetka, życzenia. 

4. Wielkanocne życzenia – życzenia dla nauczycieli i pracowników 

 

 

MAJ 

1. Konstytucja 3 Maja – gazetka, apel.  

2. Wyjazd do schroniska Azyl.  

3. Światowy Dzień Pszczół (20 V). 

 

 

CZERWIEC 

1. Dzień Dziecka.   

2. Dzień Patrona 

3. Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego 2020/ 2021. 

 


