
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023 

 

Terminy 

 

Zadania i sposoby ich 

realizacji 

Cele Współpraca 

wrzesień 1. Organizacja pracy Samorządu 

Uczniowskiego w nowym roku 

szkolnym. Uruchomienie 

działalności SU, wybór zarządu 

samorządu: przewodniczącego, 

zastępcę, skarbnika, sekretarza. 

 

2. Opracowanie planu pracy: 

wpisanie propozycji zgłaszanych 

przez przedstawicieli samorządu do 

planu pracy. 

 

3. Dzień Chłopaka - dyskoteka 

szkolna połączona z konkursami dla 

uczniów. Organizacja konkursów 

podczas dyskoteki. 

 

 

4. Prowadzenie prac porządkowych 

w szkole i wokół szkoły oraz prac na 

rzecz ochrony środowiska. Udział w 

akcji: "Sprzątanie Świata". Zbiórka 

baterii, puszek, makulatury. 

 

Kształcenie postawy 

społecznej, wyzwalanie 

inicjatyw                           

i pomysłowości uczniów. 

Rozwijanie 

samorządności, integracja 

społeczności szkolnej. 

Dbanie o porządek w 

szkole i poza nią. 

 

październik 1. Dzień Edukacji Narodowej - 

zakup kwiatów i upominków dla 

pracowników szkoły. Przygotowanie 

uroczystej akademii z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

 

2. Prowadzenie gazetki ściennej na 

korytarzu szkolnym. 

 

3.Akcja „Nie samą nauką żyje 

szkoła”- Dzień w kratkę. 

 

4.Konkurs dla klas I-VIII na 

najciekawszą dynię na Halloween. 

Opracowanie regulaminu konkursu, 

ogłoszenie konkursu, przygotowanie 

wystawy, rozstrzygnięcie konkursu i 

wręczenie nagród. 

 

Kształtowanie 

umiejętności wyrażania 

uczuć, wdzięczności za 

trud, podziękowania za 

pracę, rozbudzanie 

szacunku.  

Wzbudzanie szacunku do 

innych kultur. 

Wszyscy nauczyciele 

Listopad 1. Sprawowanie opieki nad 

lokalnymi miejscami historycznymi, 

a w szczególności nad cmentarzem 

rodowym dawnych właścicieli 

Stradomi Wierzchniej oraz 

cmentarzem ewangelickim. 

 

2. Andrzejki w naszej szkole - 

Wzbudzanie szacunku 

dla tradycji, 

kształtowanie postawy 

patriotycznej i 

obywatelskiej. Integracja 

społeczności szkolnej i 

rodziców. 

Szkolny Klub 

Wolontariatu 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców 



dyskoteka szkolna, przygotowanie 

salonu wróżb, organizacja 

konkursów, przygotowanie 

nagłośnienia i wystroju. 

 

3. Wieczór kinowy w szkole dla klas 

VI-VIII. 

 

3. Zorganizowanie apelu z okazji 

Dnia Życzliwości – 21.XI. 

połączenie z  Akcją „Nie samą nauką 

żyje szkoła”-  Dzień w bieli. 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Grudzień 1.Mikołajki klasowe. 

 

Czapka Mikołaja zwalnia z pytania.. 

Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- 

Dzień w czapce mikołajkowej. 

 

2. Nasze drzewo choinkowe - 

wspólne ubieranie choinki. 

 

3. Zorganizowanie konkursu na 

najdłuższy łańcuch choinkowy klasy 

0-III. 

 

3. Przygotowanie plakatu z 

życzeniami świątecznymi dla 

pracowników szkoły i dla uczniów. 

 

Wywoływanie empatii, 

rozbudzanie chęci 

niesienia pomocy. 

Kultywowanie tradycji, 

uwrażliwianie na piękno i 

estetykę. Integracja klas. 

Zachęcenie do działania, 

rozwijanie ekspresji 

twórczej młodzieży. 

Wychowawcy klas 

Rada Rodziców 

Dyrektor szkoły 

Styczeń 1. Zabawa karnawałowa, dekoracja 

sali, przygotowanie koron dla Króla i 

Królowej balu, przygotowanie 

nagród. 

 

2. Akademia z okazji Dnia Babci       

i Dziadka – zorganizowanie 

wieczoru poetyckiego. 

 

Integracja społeczności 

szkolnej i rodziców. 

Wychowawcy klas 

Rada Rodziców 

Dyrektor szkoły 

Luty Walentynki - wystrój korytarza 

szkolnego, poczta walentynkowa dla 

wszystkich klas, konkurs piosenki o 

miłości. 

 

Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- 

ubieramy się na czerwono. 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności wyrażania 

uczuć. 

 

Marzec 1. Dzień Kobiet - apel i kwiaty dla 

wszystkich pań pracujących w naszej 

szkole. 

 

2. Pierwszy Dzień Wiosny połączone 

z Dniem Kolorowych Skarpetek - 

Światowy Dzień Zespołu Downa. 

 

3. Zorganizowanie wieczornicy 

poświęconej historii naszej 

miejscowości. 

 

4. Dzień Kolorowych Skarpetek – 

Integracja społeczności 

szkolnej. Aktywizowanie 

uczniów, rozwijanie 

kultury osobistej, 

wyzwalanie inicjatyw i 

pomysłowości u uczniów. 

Podniesienie 

świadomości na temat 

życia i potrzeb osób z 

zespołem Downa.  

Wychowawcy klas 



Światowy Dzień Zespołu Downa. 

 

Kwiecień 1. WIELKANOC - tradycje 

świąteczne, wiosenna dekoracja 

korytarzy, apel okolicznościowy. 

Życzenia świąteczne dla wszystkich 

pracowników szkoły oraz koleżanek 

i kolegów, 

 

2. Zorganizowanie pieszej wędrówki 

wzdłuż rzeki Widawa dla klas IV –

VIII. 

 

 

 

Integracja społeczności 

szkolnej, kształtowanie 

umiejętności wyrażania 

uczuć.  

Rozbudzanie                  i 

utwierdzanie lokalnego 

patriotyzmu. 

Wychowawcy klas 

Maj 1. Dzień Matki i Ojca - Dzień 

Rodziny w naszej szkole. 

 

2. Zorganizowanie rozgrywek 

sportowych przy współpracy z 

absolwentami naszej szkoły. 

 

Kształtowanie postawy 

wdzięczności i szacunku 

dla rodziców. 

Integracja społeczności 

szkolnej. 

 

Czerwiec 1. Dzień Dziecka - wspólne zabawy i 

gry integracyjne. Życzenia dla 

wszystkich uczniów naszej szkoły. 

  

2. Piesza wycieczka dla klas 0-VIII 

do Arboretum Leśnego w Stradomi 

Dolnej. 

 

Integracja społeczności 

szkolnej i lokalnej. 

Wychowawcy klas 

Rada Rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


