
 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

w roku szkolnym 2012/2013 

 
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: 
 

1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego za rok 

szkolny 2011/2012. 

2. Statut Szkoły. 

3. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 

2012/2013 

4. Koncepcję pracy szkoły. 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów. 

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów 

wychowawczych szkoły. 

4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz 

przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, 

samooceny i zdyscyplinowania uczniów. 

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

 

 

 

 

 

 



 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy kręgów tematycznych 

rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. 

Są to następujące zagadnienia: 

1. Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów. 

2. Akcje charytatywne. 

3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska. 

4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub 

środowiskowe. 

5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do 

konkursów. 

6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych. 

7. Współpraca z rodzicami. 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów. 

1. Uczniowie aktywnie i twórczo uczestniczą w życiu społecznym szkoły, są 

odpowiedzialni za jej reprezentowanie i funkcjonowanie. 

2. Uczniowie nabywają umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności 

moralnej. 

3. Uczniowie potrafią współpracować w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku 

i zaufania w zespole. 

4. Uczniowie rozumieją zasady i normy demokracji. 

  

Zadania do wykonania: 
 

Wrzesień 

- przygotowanie wyborów do SU 

- kampania przedwyborcza  

- opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012/2013 

- kontynuacja akcji zbiórki makulatury, zużytych baterii i nakrętek 

 

 

 



Październik  

-  Dzień Edukacji Narodowej 

- wybory do SU 

- zapoznanie przedstawicieli SU z regulaminem SU 

- konkurs plastyczny na portret ulubionego nauczyciela 

- akcja ,,Oszczędzamy w SKO” 

 

Listopad  

- rozwiązanie konkursu na portret ulubionego nauczyciela 

- Andrzejki – dyskoteka andrzejkowa, wróżby i zabawy andrzejkowe 

- wznowienie akcji ,,Szczęśliwy numerek” 
 
 
Grudzień  
 
- konkurs na  świąteczny wystrój klasowy ,,Najładniej udekorowana klasa” 

 - Mikołajki 

- pomoc w organizacji szkolnego kiermaszu ozdób świątecznych 

- Święta Bożego Narodzenia – program artystyczny 

 

Styczeń 
 
- Dzień Babci i Dziadka – konkurs plastyczny 

-  podsumowanie konkursu "Najładniej udekorowana klasa"  

- włączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

- zabawa karnawałowa 

 

Luty 

 - walentynki – poczta walentynkowa 

- podsumowanie pracy w pierwszym półroczu 

 

 
Marzec 
 
- Dzień Kobiet – wybieramy najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole 

-  Pierwszy Dzień Wiosny – przygotowanie konkursów i zabaw 



 

Kwiecień 

- Święta Wielkanocne - konkurs na najciekawszą kartkę świąteczną 

- Dzień Ziemi – ubieramy się na zielono, konkurs ,,ekologiczny plakat” 

 

Maj  

 - Święto Konstytucji 3 Maja – program okolicznościowy 

- Dzień mamy – konkurs poetycki na najpiękniejszy wiersz dla mamy 

 

Czerwiec 

- Dzień Dziecka- włączenie się w przygotowanie imprez sportowych 

- podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2012/2013 

 - przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym 

 

Cały rok: 
 
 - udział członków SU w zebraniach  

- dbanie o czystość i porządek na korytarzach szkolnych oraz w czasie imprez 

szkolnych  

- dbałość o wystrój korytarza szkolnego i gazetki ściennej SU 

 - praca na rzecz szkoły, pomoc w organizacji imprez i akcji szkolnych  

- konkurs na Super Klasę 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest otwarty na nowe, ciekawe propozycje 

Dyrekcji, rodziców, wychowawców klas i uczniów. W czasie roku szkolnego plan 

może ulec zmianie. 

 

Opracowali: 

Opiekunowie SU: p.Małgorzata Maczuga, p.Milena Kwiatkowska 

Rada SU 

 


