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Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Majdanie Nepryskim 

na rok szkolny 2020/21 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego: 

 

Przewodnicząca: Jessica Czerniak 

Zastępca:             Kacper Litwin 

Sekretarz:            Sandra Kusiak 

Skarbnik:            Amelia Buczkowska        

 

Sekcja porządkowa – Gabriela Hanys, Anita Margol 

Sekcja dekoracyjna – Jessica Czerniak, Oliwia dzik, Sandra Kusiak 

Sekcja sportowa – Magdalena Rawiak, Wojciech Haczykowski 

                              

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego: 

• Reprezentowanie ogółu uczniów.  

• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.  

• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły.  

• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz 

przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę    i grupę.  

• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, 

samooceny i zdyscyplinowania uczniów.  

• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.  

• Współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia. 
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AKCJE STAŁE:  

• prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie 

aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie 

gazetki związanej   z obowiązującą w danym czasie tematyką;  

• ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;  

• całoroczna zbiórka nakrętek; 

• całoroczna  zbiórka zużytych baterii; 

• całoroczna zbiórka uszkodzonych telefonów komórkowych; 

• spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami;  

• współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;  

• aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie 

internetowej szkoły;  

• współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;  

• udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych - wystawienie pocztu 

sztandarowego;  

• działania wynikające z aktualnej sytuacji;  

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2020/2021 

1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

 

2. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych. 
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Działania podejmowane w szkole z inicjatywy uczniów 

I. Ochrona środowiska i pomoc zwierzętom: 

a) „Sprzątanie świata” -  każdego roku w naszej szkole uczniowie bardzo chętnie angażują się 

w akcję „Sprzątanie świata”. Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem sprzątają wyznaczony 

teren szkoły. 

b) ,,Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” - od listopada do marca trwa akcja mówiąca o 

konieczności dożywiania zwierząt i ptaków w czasie zimy.  

c) Zbiórka baterii - uczniowie organizują zbiórkę baterii. 

II. Akcje charytatywne:  

a) „Nakręć się i pomagaj innym” (we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas) pod tym 

hasłem uczniowie przynoszą nakrętki po napojach, mleku, artykułach chemicznych. Nakrętki 

są przekazywane do Domu Opieki w Łabuniach lub w doraźnych celach charytatywnych. 

b) „Góra grosza” - na przełomie listopada i grudnia każdego roku uczniowie biorą udział w 

akcji „Góra grosza” organizowanej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej. Ideą akcji jest pokazanie, że każdy nawet najmniejszy grosz może pomóc 

dzieciom. Dzięki ofiarności uczniów i nauczycieli usypiemy bardzo dużą Górę grosza! 

c) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – uczniowie uczestniczą w zbiórce pieniędzy na 

rzecz fundacji. 

d) Wspieranie Fundacji „Pomóż i Ty” oraz Wydawnictwa Artystów Malujących Ustami i 

Nogami „AMUN” to kolejna akcja SU, mająca na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby 

osób niepełnosprawnych. 

e) ,,Świąteczna Paczka"- przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie przynoszą do szkoły 

słodycze i zabawki dla dzieci z ubogich rodzin. 

III. Akcje profilaktyczne  

a)    „Śniadanie daje moc” – to akcja profilaktyczna, kontynuowana w tym roku m.in. przez 

przedszkolaków, uczniów klas młodszych oraz starszych. Celem jest uczenie  właściwych 

nawyków żywieniowych. 

b)  „Żyj zdrowo i złym rzeczom mów nie” - udział uczniów w szkolnych programach 

profilaktycznych: (Trzymaj formę, Programy w szkole, Czyste powietrze wokół nas, Mamo 

tato, wolę wodę,). 
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IV. Własny rozwój uczniów 

a) Konkursy - uczniowie uczestniczą w różnych  konkursach (szkolnych i pozaszkolnych). 

 b) Imprezy i uroczystości szkolne, apele  – uczniowie angażują się w organizację 

uroczystości szkolnych. 

c) Aktyw biblioteczny - włącza się w akcję dla przedszkolaków „Cała Polska czyta 

dzieciom”, Narodowe czytanie, Dzień głośnego czytania. 

d) Koła zainteresowań - uczniowie uczestniczą w różnych kołach zainteresowań, rozwijając 

swoje zdolności i kreatywność. 

 V. Prawa i przywileje 

a) Wycieczki -  uczniowie uczestniczą w wycieczkach organizowanych przez szkołę z 

zachowaniem Procedur dotyczących bezpieczeństwa. 

b) Rzecznik Praw Ucznia - uczniowie   mają możliwość zwrócenia się do Rzecznika Praw 

Ucznia z problemami. 

c) Opiniowanie dokumentów wewnątrzszkolnych – propozycja zmian w Statucie szkolnym. 

 

ZADANIA DO WYKONANIA: 

WRZESIEŃ 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1. Rozpoczęcie działalności SU i samorządów 

klasowych: 

- wybór samorządów klasowych 

- wybór uczniów do pracy w sekcjach SU. 

-  wychowawcy klas 

-  opiekun SU 

 

2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU 

na bieżący rok szkolny. 

-  opiekun SU  

3. Udział w akcji „Sprzątanie świata” 

- przygotowanie planu sprzątania dla 

poszczególnych klas 

-  opiekun SU, 

wychowawcy klas 

 

4. Powitanie jesieni 

- zmiana dekoracji na Szkolnym drzewku 

naszej rodziny, udział w Dniu spadającego 

-  wychowawcy klas 

-  opiekun SU 
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liścia – organizacja konkursu plastycznego. 

5. Zorganizowanie Dnia Chłopaka. -  wychowawcy klas 

-  członkowie SU 

-  opiekun SU 

 

6. Udział w Dniu kropki. -  opiekun SU 

- członkowie SU 

- wychowawcy 

 

PAŹDZIERNIK 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1. Złotóweczka dla pieseczka - zbiórka 

funduszy na karmę dla zwierząt  

ze schroniska z okazji Światowego Dnia 

Ochrony Zwierząt (4X) oraz Dnia Kundelka 

(25X) 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

-  opiekun SU 

 

2. Dzień Edukacji Narodowej 

- zorganizowanie uroczystej akademii 

- przygotowanie zaproszeń 

- wręczenie upominków wszystkim 

pracownikom szkoły 

-  opiekun SU  

3. Kontrola zmiennego obuwia (cały rok) - Sekcja porządkowa SU  

4. Konkurs na jesienną klasę. Sekcja porządkowa SU  

LISTOPAD 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1. Włączenie się do akcji Góra grosza -  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

-  opiekun SU 

 

2. Światowy Dzień Pluszowego Misia (25XI) 

- zbiórka maskotek dla dzieci z Domu 

Dziecka 

-  wychowawcy klas 

-  opiekun SU 

 

4. Andrzejki 

- wróżby 

-  opiekun SU 
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GRUDZIEŃ 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Mikołajki  

- spotkanie z Mikołajem w szkole, 

- Dzień Czapki św. Mikołaja „Kto przebrany 

– nie pytany” 

 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

-  opiekun SU 

 

2. Powitanie zimy: 

- ubranie w kolorach zimy 

- zmiana dekoracji na Drzewku naszej 

Szkolnej Rodziny 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

-  opiekun SU 

 

3. Święta Bożego Narodzenia 

-konkurs na świąteczny wystrój klasy 

-wspólne ubieranie szkolnej choinki   - 

przygotowanie  plakatu świątecznego 

 z życzeniami dla Rady Pedagogicznej  

 i uczniów szkoły. 

- wigilia w klasach 

-  opiekun SU 

- wychowawcy 

 

STYCZEŃ 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1. Rozstrzygnięcie konkursu na świąteczny 

wystrój klasy. 

-  wychowawcy klas 

-  opiekun  SU 

 

2.  Bezpieczne ferie (przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa) 

- wszyscy nauczyciele  

3. Podsumowanie pracy SU w I półroczu. -  opiekun SU  

LUTY 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1.  Walentynki 

- ubieramy się na czerwono 

- zorganizowanie poczty walentynkowej 

- opiekun SU 

- wychowawcy 

 

 MARZEC 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 
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1. Uczczenie Dnia Kobiet -  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

-  opiekun SU 

 

2. Powitanie wiosny 

- zmiana dekoracji na Drzewku Naszej 

Szkolnej Rodziny 

-  opiekun SU 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

 

3. Międzynarodowy Dzień Gofra (25III) 

- wypiek gofrów 

 

-  opiekun SU 

 

KWIECIE Ń 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1. Prima aprilis- uważaj , bo się pomylisz 

- dzień bez odpytywania 

-  opiekun SU  

2. Święta Wielkanocne 

-dekoracje w klasach 

- konkurs na najbardziej wiosenną / 

świąteczną klasę 

-  wychowawcy klas. 

-  nauczyciele 

-  opiekun SU 

 

3. Obchody Dnia Ziemi (22IV) 

- ubieramy się na zielono 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

-  opiekun SU 

 

MAJ 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1. Majowe święta 

- gazetka okolicznościowa 

-  opiekun SU 

- nauczyciele 

 

2. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego (6V) 

- wykonanie plakatu o bezpieczeństwie w 

ruchu  drogowym przez każdą klasę 

-  wychowawcy kl. IV- VI 

-  nauczyciele 

-  opiekunowie SU 

 

3. Dzień Patrona 

- gazetka okolicznościowa 

- warta honorowa w kąciku patrona 

-  wychowawcy kl. I-VIII 

-  opiekun SU 

 

4. Dzień matki 

- konkurs na portret mamy 

-  wychowawcy kl. I-III 

-  opiekunowie SU 
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CZERWIEC 

Lp. Zadania i środki realizacji Odpowiedzialni Uwagi 

1. Dzień Dziecka 

 

-  opiekun SU  

2.  Bezpieczne wakacje (przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa w czasie wakacji) 

- wychowawcy 

- członkowie SU 

 

 

3. 

Podsumowanie pracy SU w roku szk. 

2020/2021. 

- przygotowanie sprawozdania 

- przygotowanie wniosków do realizacji w 

przyszłym roku 

 

-  opiekun SU 

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Dagmara Buczyńska - Chodara 


