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Lp. Zadania / cele Sposób  realizacji 

Osoby 

odpowiedzial

ne 

Termin 

 

I. 

 

Organizacja pracy 

Samorządu Uczniowskiego. 

Rozwijanie samorządności, 

kształtowanie postaw 

społecznych, mobilizowanie 

do pracy na rzecz klasy                      

i szkoły. 

 Demokratyczne Wybory Samorządów Klasowych 

organizacja pracy w ramach godzin z wychowawcą                       

w poszczególnych klasach. 

opracowanie i przeprowadzenie na godzinach 

wychowawczych we wszystkich klasach lekcji 

dotyczących  dbania o kulturę słowa oraz 

eliminowania wulgaryzmów ze słownika ucznia. 

 Demokratyczne Wybory Samorządu Uczniowskiego. 

 Przeprowadzenie wyborów na stanowisko opiekunów 

SU           

Zebranie Zarządu SU oraz powołanie sekcji: 

dekoracyjna 

sekcja informatyczna 

rozrywkowa 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Opiekun SU                   

z 2019r r.             

Opiekun SU 

 

    

 

 

Opiekun  SU 

 

IX 

 

IX 

 

 

IX 

 

IX 

 

 

IX 
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 Ułożenie planu pracy 

 Przepływ informacji: 

tablica informacyjna SU 

przekazywanie informacji do kroniki szkolnej i na 

stronę internetową szkoły 

 Prezentowanie wzorów pięknej recytacji i wymowy. 

Udział w  akcji Narodowe Czytanie. 

 Organizacja Dnia Życzliwości. 

 Organizacja szkolnych obchodów  akcji profilaktycznej 

„Dzień Bez Przemocy” 

 Organizacja na terenie szkoły obchodów 

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. 

 Organizacja Dnia Samorządności 

 

Opiekun SU, 

 

 

sekcja 

dekoracyjna 

sekcja 

informatyczna 

 

SU, 

Bibliotekarz 

 

 

SU, pedagog 

IX 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

IX 

 

 

21 XI 

 

 

 

II. Uczestnictwo w pracy 

szkoły. Kształtowanie 

odpowiedzialności                 

za podejmowane zadania, 

dbałość o mienie szkolne                     

i bezpieczeństwo w szkole. 

1. Działalność SU wg opracowanego planu pracy. 

2. Współpraca SU z: 

dyrekcją szkoły, 

pedagogiem szkolnym, 

wychowawcami klas, nauczycielami 

Radą Rodziców, 

Opiekun  SU 

Opiekun  SU 

 

 

 

 

Cały rok 

Cały rok 
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biblioteka szkolną, 

organizacjami i kołami działającymi w szkole (m.in.                       

z Wolontariatem) 

3. Udział przedstawicieli SU w wybranych posiedzeniach 

RP                        i spotkaniach z rodzicami. 

4. Dyżury przy  toaletach szkolnych 

5. Dbanie o wystrój szkoły- wyznaczanie klas do 

wykonywania wystroju szkoły 

 

 

 

 

Opiekun SU 

Opiekun SU 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb 

 

 

III. 
Kultywowanie tradycji. 

Tworzenie ceremoniału 

szkolnego. 

 

Udział w uroczystościach szkolnych, obchodach rocznic, 

świąt państwowych, lokalnych. 

 Udział w poczcie sztandarowym szkoły 

Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej  

 Obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

„Wigilijne nastroje” - spotkanie opłatkowe  

Przygotowanie zakończenia roku szkolnego 

2019/2020 

 Palma wielkanocna- konkurs i udział w procesji w 

Wychowawcy 

kl. VII, VIII 

opiekun SU 

 

 

Opiekun  SU 

 

 

Opiekun SU 

 

 

 

           

 

           

XI 

 

 

VI 
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kościele 

 

IV. 

 

Integracja społeczności 

szkolnej. 

Kształtowanie postawy 

społecznej, koleżeńskiej, 

opiekuńczej. 

Uwrażliwienie na ludzi 

potrzebujących, chorych               

i niepełnosprawnych. 

Wyzwalanie inicjatyw            

i pomysłowości uczniów. 

Uzmysłowienie wrażliwości 

na piękno otaczającej 

przyrody. 

Rozwijanie ekspresji 

twórczej młodzieży. 

 

1. Akcje charytatywne, Wolontariat 

 Pomoc potrzebującym z naszej gminy. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Włączanie się w ogólnopolskie akcje charytatywne 

 

2.  Działalność artystyczna i rozrywkowa: 

Organizowanie konkursów plastycznych, 

Wieczór andrzejkowy – wróżby,  dyskoteka 

„Z miłością nam do twarzy…” – poczta 

walentynkowa  

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka 

Dyskoteka karnawałowa 

I Dzień Wiosny – dzień Samorządności 

3. Działalność sportowa: 

Szkolne i klasowe rozgrywki 

 

Opiekun SU 

Wolontariat 

pedagog 

 

 

 

 

Opiekun SU 

Odpowiedzialn

i nauczyciele 

SU 

SU 

SU, 

wychowawcy 

kl.VII 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

wg kalendarza 

 

II 

III 

 

 

 

 

wg kalendarza 
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4. Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym. 

Pomoc koleżeńska, współpraca z pedagogiem 

i nauczycielami 

szczęśliwy numerek  

dzień „niepytanie za przebranie”– dniem bez pytania 

(październik – 1 X - uczniowie ubrani w krawat 

(Dzień Chłopaka); 

 listopad – 26 XI – Dzień Pluszowego Misia – 

uczniowie przychodzą z zabawkami;  

6 XII – uczniowie w mikołajkowych czapkach; 

 21 I – Niebieski Poniedziałek – uczniowie przychodzą 

ubrani na niebiesko; 

 14 II – Walentynki – uczniowie przychodzą ubrani na 

czerwono;  

21 III – Pierwszy Dzień Wiosny - uczniowie ubrani na 

zielono;  

1 IV – Dzień Klowna, Prima Aprilis – uczniowie przebrani 

za klaunów; 

 6 V – Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 

uczniowie przynoszą elementy odblaskowe; 

 1VI – Dzień Dziecka – uczniowie  przebrani za małe 

Opiekun SU 

Zarząd SU 

Przewodnicząc

y SU 

 

Cały rok 
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dzieci. 

 

V. 

 

Edukacja zdrowotna             

i ekologiczna. 

Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki, 

dopalacze. 

 Prewencja. Pogadanki na godzinach z wychowawcą, 

akcje szkolne: 

Prawa i obowiązki ucznia – gazetka ścienna 

„Cytat miesiąca” – myśl, którą warto wcielić w 

życie. 

3.  Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru. 

     Opieka nad otoczeniem szkoły, dbałość o estetykę klas. 

 

Opiekun  SU 

Wolontariat 

 

Opiekun SU, 

Zarząd SU 

 

        

 

 

Cały rok 

 

 

IX 

XI 

 

Cały rok 

 

 

Plan pracy może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego. 

 


