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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
PSP im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie  

w roku szkolnym 2019/2020 

Lp.  
ZADANIA I ŚRODKI 

REALIZACJI 

FORMY 

REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNI  

 WRZESIEŃ  

1. 
Rozpoczęcie działalności SU  

i samorządów klasowych. 

- wybór w 

poszczególnych klasach 

samorządu klasowego 

- wychowawcy, 

- opiekun SU.  

2. Wybór opiekuna SU. 

- Głosowanie przez 

uczniów wszystkich 

klas na opiekuna 

samorządu spośród 

nauczyciela z grona 

pelagicznego szkoły. 

- Dyrektor szkoły. 

3. 
Zapoznanie z Programem 

wychowawczym  

i Programem profilaktycznym. 

- Zapoznanie na 

godzinie wychowawczej 

z  Programem 

wychowawczym  

i Programem 

profilaktycznym 

uczniów. 

- opiekun SU 

 

- wychowawcy 

4. 
Zapoznanie z kryteriami ocen z 

zachowania.  

- Zapoznanie na 

godzinie wychowawczej 

z kryteriami ocen z 

zachowania. 

- wychowawcy, 

- opiekun SU.  

5. 
Zatwierdzenie dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych 
 - Samorząd Uczniowski 

6. 

Zebranie przedwyborcze - 

powołanie komisji wyborczej. 

Przeprowadzenie kampanii 

wyborczej. 

- Przygotowanie 

kampanii wyborczej 

(plakaty wyborcze) na 

terenie szkoły, 

- wybór uczniów do 

pracy w sekcjach. 

- Samorząd Uczniowski, 

- opiekun SU. 

7. 

Zebranie powyborcze: 

omówienie wyników wyborów, 

ustalenie Prezydium SU oraz 

osób działających w sekcjach 

(dekoracyjna, porządkowa). 

- zebranie samorządu, 

- ustalenie 

harmonogramu zadań 

i określenie terminów 

ich realizacji oraz osób 

odpowiedzialnych za 

ich wykonanie 

przedstawienie planu 

pracy S.U. Dyrekcji 

Szkoły 

- opiekun SU, 

- Samorząd Uczniowski. 



8. 
Uaktualnienie informacji na 

szkolnej witrynie internetowej.  

- pisanie krótkich 

informacji dotyczących 

działań podjętych przez 

samorząd szkolny. 

- opiekun SU, 

- nauczyciel odpowiedzialny za stronę 

internetową.  

9. 
Udział w akcji "Sprzątanie 

świata".  

- uczniowie sprzątają 

teren szkolny. 
- wychowawcy.  

10. 

Dzień Chłopaka – konkurs  

„ Mały Mister Szkoły 

2019/2020”,  „Mister Szkoły 

2019/2020”. 

wykonanie gazetki 

okolicznościowej na 

korytarzu szkolnym, 

- wybory Małego 

Mistera Szkoły i  

Mistera szkoły. 

- słodycze dla 

chłopców. 

- opiekun SU, 

- wychowawcy, 

- sekcja dekoratorska. 

 PAŹDZIERNIK  

11. Ślubowanie klasy I. 

- pomoc w 

przygotowaniu 

uroczystości. 

- wychowawca kl. I, 

- opiekun pocztu, 

- SU. 

12.  Dzień Edukacji Narodowej. 

- wykonanie gazetki 

okolicznościowej na 

korytarzu szkolnym, 

-  upominki dla 

nauczycieli 

i pracowników szkoły. 

- Samorząd Uczniowski, 

- opiekun SU. 

13.  
Włączenie się w akcję Góra 

Grosza.  

- zbiórka groszy w 

poszczególnych klasach. 

- opiekun SU,  

- wychowawcy klas. 

 LISTOPAD  

14 Wszystkich Świętych 

- wykonanie gazetki 

okolicznościowej na 

korytarzu szkolnym. 

sekcja kulturalno-artystyczna, 

sekcja dekoracyjna. 

15. Święto Niepodległości.  

- wykonanie gazetki 

okolicznościowej na 

korytarzu szkolnym. 

- SU sekcja kulturalno-artystyczna 

sekcja dekoracyjna. 

16. 
 Światowy Dzień Pluszowego 

Misia  

- uczniowie 

przynoszący Pluszaka 

mają w tym dniu 

Niepytajkę 

- opiekun SU, 

- wychowawcy klas, 

- sekcja kulturalno-artystyczna. 

17. Andrzejki – dyskoteka, wróżby. 

-  akcent andrzejkowy 

na gazetce ściennej, 

- dyskoteka szkolna, 

- wróżby andrzejkowe.  

- Małgorzata Majewska , 

- Paulina Kot, 

- samorządy klasowe, 

- sekcja dekoracyjna, 

- sekcja porządkowa, 

- sekcja kulturalno-artystyczna.  



 GRUDZIEŃ  

18. 
Mikołajki –wyjazd do kina 

 

- akcent mikołajkowy w 

postaci niespodzianki 

dla wszystkich uczniów 

- każdy uczeń ubrany w 

czapkę Mikołaja ma 

niepytajkę 

- wychowawcy, 

- samorządy klasowe, 

- sekcja dekoratorska. 

19. 

Konkurs na najbardziej 

oryginalnie udekorowaną   

Choinkę/drzewko 

bożonarodzeniowe oraz na 

stroik bożonarodzeniowy. 

- ogłoszenie konkursów 

- przedstawienie klasom 

regulaminu konkursów 

- rozstrzygnięcie 

konkursów, 

- gazetka ścienna o 

tematyce 

bożonarodzeniowej 

- opiekun SU, 

- samorządy klasowe, 

- sekcja kulturalno – artystyczna, 

sekcja dekoracyjna 

20. Wigilia szkolna.  - wigilia klasowa 
- R. Zgutka, 

- wychowawcy klas. 

 STYCZEŃ  

21. 
Zabawa karnawałowa – Bal 

choinkowy.  

- organizacja balu 

choinkowego. 

- Beata Białkowska, 

- Magdalena Stolarska, 

- wychowawcy klas, 

- SU.  

22. Dzień Babci i Dziadka 

- przygotowanie 

obchodów dnia Babci i 

Dziadka. 

 

- wychowawcy klas I - III. 

23. 
Zebranie wiadomości i 

wykonanie tablicy prymusów 

"Najlepsi spośród nas".  

- Wykonanie tablicy z 

informacjami o 

uczniach z najwyższymi 

średnimi z 

poszczególnych klas. 

- sekcja dekoracyjna, 

- opiekun SU.  

 LUTY  

24. 
Walentynki. Poczta 

Walentynkowa.  

- zebranie kartek z 

życzeniami, 

- rozdanie kartek 

uczniom. 

- Samorząd Uczniowski, 

- sekcja kulturalno-artystyczna 

sekcja dekoracyjna. 

 MARZEC  

25. Dzień Kobiet. 

- wykonanie gazetki 

okolicznościowej na 

korytarzu szkolnym, 

- życzenia dla 

wszystkich dziewcząt i 

pań pracujących w 

szkole, 

- słodki upominek dla 

wszystkich dziewcząt. 

- wychowawcy klas, 

- Samorząd Uczniowski, 

- sekcja kulturalno-artystyczna, 

- sekcja dekoracyjna. 



26. Pierwszy Dzień Wiosny. 

- uczniowie zakładają 

ubrania koloru 

zielonego i mają w tym 

dniu Niepytajkę 

- Samorząd Uczniowski,. 

 KWIECIEŃ  

27. Święta Wielkanocne.  
Gazetka ścienna o 

tematyce świątecznej. 

- Renata Zgutka 

- SU.  

 MAJ  

28. 
Apel z okazji Święta 

Konstytucji 3 Maja.  

- akcenty na gazetce 

ściennej poświęconej 

temu świętu.  

- sekcja kulturalno-artystyczna, 

sekcja dekoracyjna.  

29. Dzień Matki 
- akcent na gazetce 

ściennej 

sekcja dekoracyjna, 

sekcja kulturalno-artystyczna. 

30. Święto  Szkoły.  

- wykonanie gazetki 

okolicznościowej na 

korytarzu szkolnym. 

 

- Samorząd Uczniowski,  

- sekcja kulturalno-artystyczna, 

sekcja dekoracyjna, 

- opiekun pocztu. 

 CZERWIEC  

31. 
Dzień Dziecka. 

 

- gazetka 

okolicznościowa na 

korytarzu szkolnym 

- niespodzianka dla 

uczniów. 

- wychowawcy, 

- Rada Rodziców,  

- samorządy klasowe, 

- opiekun SU, 

sekcja porządkowa, 

sekcja dekoracyjna. 

32. Podsumowanie pracy SU.  

- podsumowanie 

działalności SU 

i przygotowanie 

sprawozdania. 

- Prezydium Samorządu, 

- opiekun SU. 



33. 
Zebranie wiadomości i 

wykonanie tablicy prymusów.  

- Wykonanie tablicy z 

informacjami o 

uczniach z najwyższymi 

średnimi z 

poszczególnych klas. 

- opiekun SU 

sekcja porządkowa, 

sekcja dekoracyjna. 

  

34. Wakacje tuż, tuż. 
- gazetka ścienna o 

tematyce wakacyjnej. 

sekcja dekoracyjna, 

sekcja kulturalno – artystyczna. 

35. 
Zakończenie roku szkolnego 

2019/2020. Pożegnanie 

absolwentów.  

- pomoc w 

przygotowaniu akademii 

na zakończenie roku 

szkolnego. 

- p. Dyrektor, 

- wychowawca kl. VIII 

- opiekun pocztu, 

- Samorząd Uczniowski. 

 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, KULTURALNO-OŚWIATOWA, 

CHARYTATYWNA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

TRWAJĄCA CAŁY ROK SZKOLNY  

1. 
Dyskoteki  (andrzejkowa, Bal 

Choinkowy). 
 - wszyscy nauczyciele  

2. „ Najlepsi spośród nas”   - sekcja dekoratorska, 

- opiekun SU.  

3. 
Konkursy szkolne, 

przedmiotowe.  
 - wszyscy nauczyciele  

4. Konkursy pozaszkolne.   - wszyscy nauczyciele  

5. Zawody sportowe.   - nauczyciel wychowania fizycznego.  

6. 
Wycieczki, imprezy klasowe, 

rajd rowerowy 
 - wychowawcy.  

7. Akcje charytatywne.  - Samorząd Uczniowski.  

8. 
Opieka nad sztandarem 

szkolnym.  
 - Poczet Sztandarowy, 

- opiekun pocztu.  

9. Tematyczne gazetki SU.   - sekcja dekoracyjna, 

- opiekun SU.  

10. Loterie fantowe.  - opiekun SU, 

- Rada Rodziców.  

11.  

Upowszechnianie czytelnictwa- 

cotygodniowe czytanie książek 

młodszym kolegom i 

koleżankom. 

 

- opiekun SU, 

- sekcja porządkowa, 

- sekcja kulturalno – artystyczna, 

- sekcja dekoracyjna. 

12. 
Konkurs „Najładniejsza klasa”; 

 
 

- opiekun SU, 

- sekcja porządkowa, 

-wychowawcy.  



13. 

- udział w akcjach 

charytatywnych, m.in.: 

„Pełna miska dla schroniska”, 

 

 - opiekun SU,  

 

Opiekun SU oraz Prezydium SU zastrzegają sobie prawo modyfikacji planu pracy  

SU na rok szkolny 2019/2020. 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Nowocin …………………………. 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Paulina Kot,  Małgorzata Majewska .................................... 

          

 

Dyrektor Szkoły: p. Beata Radecka  .......................................................................             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


