
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO rok szkolny 2022/2023 

Akcje i działania stałe:  

– diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej;  

– decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły;  

– prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę ( wywieszanie aktualnych informacji o pracy SU oraz 

przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką);  

–informowanie społeczności szkolnej o organizowanych akcjach;  

– spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami;  

– współpraca z Dyrekcją szkoły, biblioteką, pedagogiem, świetlicą, Radą Rodziców;  

– promowanie szkoły w środowisku lokalnym;  

– aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;  

– udział w uroczystościach szkolnych;  

– wystawianie pocztu sztandarowego;  

– dbanie o bezpieczeństwo w szkole, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej;  

– działania wynikające z aktualnej sytuacji;  

- nawiązanie stałej współpracy z GOK; 

 - prowadzenie kroniki SU; 

 - protokołowanie zebrań samorządu uczniowskiego; 

- zbiórka nakrętek i makulatury. 

 



Miesiąc Zadania 
Wrzesień 1. Wykonanie gazetki na rozpoczęcie roku szkolnego. 

2. Uroczysta oprawa inauguracji roku szkolnego 2022/2023. 

3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na nowy rok szkolny. 

4. Spotkanie z samorządami klas IV-VIII; wybór samorządu szkolnego. 

5. Spotkanie SU z dyrektorem szkoły. Zapoznanie SU z WSO i Statutem szkoły. 

6. „Dzień w kropki”  (15.09)- zakładamy ubrania w kropki. 

7. „Bezpieczeństwo na drogach i ulicach” – wykonanie plakatu przez klasy I-VIII. 

8. Dzień Chłopaka – chłopcy zwolnieni z odpowiedzi ustnych oraz dyskoteka „W krawacie”. 

9. BohaterON-wysłanie kartki online powstańcom. 

10. Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek i makulatury. 

11. Powitanie przez SU pierwszoklasistów. 

Październik 1. Aktualizacja gazetki SU i strony internetowej. 

2. „Dzień Uśmiechu” (2.10) – zasygnalizowanie na gazetce SU. 

3. Pomoc w przygotowaniu akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Patrona Szkoły. 

4. „Oskary dla nauczycieli”- rozdanie nauczycielom statuetek wykonanych przez uczniów. 

5. Wykonanie ilustracji do legendy o św. Janie Kantym kl.I-III konkurs informatyczny „Patron mojej 

szkoły” ? 

6. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska 

7. Udział pocztu sztandarowego w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych. 

8. „Dzień Dyni” (31.10)- zakładamy ubrania w kolorze pomarańczowym 

9. Sfotografowanie zabytkowych grobów na cmentarzu żołyńskim i wykonanie gazetki „Ocalmy od 

zapomnienia”. 

10. Zbiórka zniczy. 

Listopad 1. Aktualizacja gazetki SU i strony internetowej. 

2. Kultywowanie tradycji Święta Zmarłych – wyjście delegacji SU na cmentarz i zapalenie zniczy. 

3. Konkurs „Symbole narodowe” dla klas I-VIII. 

4. Wykonanie przez wszystkie klasy „Pocztówki dla niepodległej”. 

5. Pomoc w organizacji apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

6. Przygotowanie dekoracji na okna z okazji Święta Niepodległości – każda klasa wycina serca biało- 

czerwone. 

7. Wyjście delegacji SU : złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach Żołyniaków poległych za 

ojczyznę( cmentarz, pomnik Grunwald, pomnik przy żołyńskim rynku). 

8. Udział w gminnych uroczystościach z okazji odzyskania niepodległości – poczet sztandarowy. 

9. „Dzień pluszowego misia” (26.11) – przynosimy ulubionego misia 



10. Andrzejki. Bal przebierańców. „Ciastko na dobrą wróżbę” –słodki dzień. Dyskoteka-klasy 1-8 

Grudzień 1. Aktualizacja gazetki SU i strony internetowej. 

2. Ogłoszenie konkursu na wykonanie ozdób na choinkę szkolną kl.1-8 ( każda klasa wykonuje 10 

ozdób czerwone i złote); 

3. Dekoracja choinki i korytarzy szkolnych. 

4. „Niepełnosprawni są wśród nas” (3.12) – zasygnalizowanie na gazetce SU. 

5. Mikołajki. Przyjście w stroju Mikołaja – wybory klasowe i szkolne na najdłuższą brodę Mikołaja. 

6. Szkolny konkurs kolęd i pastorałek „Kolędujemy razem” 

7. Wysłanie kartek świątecznych do szkół i instytucji z gminy Żołynia. 

8. Wykonanie przez uczniów pierniczków dla pensjonariuszy Domu Opieki w Żołyni oraz dla 

nauczycieli w ramach tygodnia wolontariatu. 

9. Wyjście delegacji SU do pensjonariuszy, wspólne kolędowanie. 

10. „Świąteczny czas”- słuchanie kolęd na długich przerwach. 

11. Pomoc w organizacji apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Styczeń 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej szkoły. 

2. „ Na sanki” - zimowe zabawy na śniegu. 

3. „Zima za oknem”- ubieramy się na biało. 

4. Konkurs 3D „Pani Zima” dla uczniów klas I-VIII 

5. Podsumowanie działalności SU za I semestr. 

6. Wykonanie gazetki prymusów „Najlepsi spośród nas – prezentacja uczniów wyróżniających się w 

nauce”. 

7. Włączenie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Luty 1.    Aktualizowanie gazetki SU  i strony internetowej. 

2.   „Dzień Bezpiecznego Internetu” – wykonanie plakatów klasowych: #jestnaswięcej – protest 

przeciwko działalności hejterów – zakładamy pomarańczową sznurówkę. 

3.    Poczta Walentynkowa. 

4.    „Dzień w piżamie” – przychodzimy do szkoły w piżamie. 

5.    Wybieramy damy i dżentelmenów w klasie (osoby przestrzegające savuar Vivru). 

6.    „Słodki czwartek” (16.02) z okazji tłustego czwartku. 

4.    Pomoc w organizacji zabawy choinkowej. 

 

 

Marzec 

1. Aktualizowanie gazetki SU i strony internetowej. 

      2.    „Wiosna, ach to ty” konkurs na ukwiecony kapelusz. 

2.  Dzień Kobiet – dziewczynki zwolnione z odpowiedzi ustnych. 

3. Pierwszy Dzień Wiosny – „Dzień Bezguścia” (przychodzimy do szkoły w dowolnym stroju i 

makijażu); „Dzień Kolorowej Skarpetki”- Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 



4. „Odżywiam się zdrowo” przygotowanie prezentacji przez uczniów klas IV-VIII, kl. I-III praca 

plastyczna z plasteliny na talerzyku papierowym.  

 

 

Kwiecień 

1.    Aktualizacja gazetki SU i strony internetowej szkoły 

2.    Konkurs plastyczny „Tradycje wielkanocne” dla klas I-VIII 

3.    Wysłanie kartek świątecznych do szkół i instytucji z gminy Żołynia. 

5. Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono. 

6. Ogłoszenie konkursu „Z matematyką za pan brat”: 

- konkurs literacki – wiersz o matematyce, z matematyką w tle 

- konkurs fotograficzny – „Matematyka wokół nas” 

- konkurs plastyczny – „Jak widzę matematykę” 

7. „Dzień książki” (23.04) – uwalniamy książki, akcja bookcrosingowa (regał na korytarzu); „Jestem 

fanem Harego Pottera”- upodobniamy się do tego bohatera  

 

 

Maj 

1. Aktualizacja gazetki SU i strony internetowej szkoły 

2. Dekoracja szkoły ( okna) w barwach narodowych. 

3. Udział pocztu sztandarowego w akademii z okazji dnia 3 Maja 

4. Konkurs „Żołynia – moja mała ojczyzna” – wiersz kl.IV- VIII, praca plastyczna kl.I-III  

5. „Dzień Matki” – Konkurs „Kwiaty naszych łąk” praca 3D 

6. „Szkolny mistrz ortografii” – kl. VI-VIII 

 

Czerwiec 

 

  

1. Aktualizacja gazetki SU i strony internetowej. 

2. Dzień Dziecka połączony z wyjściem do kina. 

3. „Moja wakacyjna podróż” przygotowanie plakatu o wylosowanym państwie. 

4. Wspólny taniec na boisku szkolnym - belgijka 

5. „Dzień czytania najmłodszym” – starsi uczniowie czytają młodszym klasom wybrane bajki 

6. Nasi najlepsi –promocja i prezentacja uczniów wyróżniających się w szkole. 

7. Podsumowanie pracy SU – wybór nowych opiekunów. 

8. Pomoc w uroczystości pożegnania absolwentów. 

9. Uroczysta oprawa zakończenia roku szkolnego 2022/2023. 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM APELI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

TEMATYKA 

 

 

TERMIN REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  

 

 

PAŹDZIERNIK 

(obie akademie razem) 

 

 

 

WYCHOWAWCY KLAS V 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 

 

 

WYCHOWAWCY KLAS VI 

 

PASOWANIE NA UCZNIA I CZYTELNIKA KLAS 

PIERWSZYCH 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

WYCHOWAWCY KL.I 

BIBLIOTEKARKA 

 

11 LISTOPAD 

 

 

LISTOPAD 

 

WYCHOWAWCY KL.VIII 

 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

WYCHOWAWCY KL. III 

 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

 

 

KWIECIEŃ 

 

WYCHOWAWCY KL. II 

 

3 MAJ 

 

 

KWIECIEŃ 

 

WYCHOWAWCY KL.IV 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW CZERWIEC WYCHOWAWCY KL. VII 

 


