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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Lp.  Zadania Formy i sposoby realizacji Cele: Osoby 

odpowiedzialne: 

Dzień 

miesiąca 

Miesiąc 

1.  Włączenie się w 

organizację uroczystości 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

pomoc w wykonaniu dekoracji, 

udział w akademii 

- kontynuowanie tradycji szkoły 

- wzmacnianie przynależności do 

wspólnoty szkolnej 

 4. 

W
R

Z
E

S
IE

Ń
 

2.  Akcja „Sprzątanie świata” sprzątanie przez poszczególne 

klasy wybranych ulic Rzezawy 

- zwrócenie uwagi na potrzebę 

dbania o środowisko 

- uświadomienie uczniom, że 

każdy może zrobić dla otoczenia 

coś dobrego 

- kształtowanie postaw 

proekologicznych 

 21. 

3.  „Narodowe Czytanie” pomoc w organizacji i udział w 

uroczystym apelu  

- popularyzowanie czytelnictwa 

- zwrócenie uwagi na ważne 

dzieła literatury narodowej 

 26. 

4.  Dzień Chłopaka wręczenie chłopcom drobnych 

upominków oraz złożenie 

życzeń 

- integracja społeczności 

uczniowskiej 

- uświadomienie uczniom, że 

drobne upominki mogą sprawiać 

radość 

 

samorządy klasowe 29. 

5.  Opracowanie i 

przedstawienie całej 

społeczności szkolnej 

planu pracy SU  

wywieszenie planu na gazetce 

szkolnej 

- zapoznanie uczniów z planem 

pracy SU  

 

SU wraz z 

opiekunem 

10. 

P
A

Ź
D

Z
IE

R
N

IK
 

6.  Ustalenie podziału 

obowiązków w SU 

wybór osób odpowiedzialnych 

za: pisanie sprawozdań i notatek 

z wydarzeń szkolnych, 

- usprawnienie pracy SU 

- kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za powierzone 

SU wraz z 

opiekunem 

11. 



str. 2 

 

fotografowanie uroczystości, 

wykonywanie gazetek, 

zajmujących się organizacją 

wydarzeń o charakterze 

kulturalnym i rozrywkowym, 

odpowiedzialnych za obsługę 

strony na Facebooku; wybór 

osoby, która będzie informować 

uczniów o bieżących 

wydarzeniach 

obowiązki 

- integracja społeczności szkolnej 

oraz  doskonalenie umiejętności 

pracy w grupie 

- kształtowanie umiejętności 

podejmowania właściwych 

decyzji 

7.  Zaangażowanie się w 

zbiórkę artykułów 

szkolnych i zabawek dla 

dzieci z Oddziału 

Hematologii i Onkologii 

Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie - 

Prokocimiu 

przygotowanie dla 

poszczególnych klas pudełek na 

gromadzenie artykułów, 

zachęcanie do udziału w akcji, 

współpraca z wolontariuszami i 

Szkolnym Kołem „Caritas” 

- zapoznanie ze specyfiką chorób 

nowotworowych 

- wzbudzenie wśród uczniów 

empatii i wrażliwości na potrzeby 

innych 

- zwrócenie uwagi na wartość 

dzielenia się z innymi tym, co 

posiadamy 

Samorządy klasowe 

wraz ze Szkolnym 

Klubem 

Wolontariusza oraz 

Szkolnym Kołem 

„Caritas” 

10. 

8.  Dzień Edukacji 

Narodowej 

przygotowanie kartek dla 

nauczycieli, wykonanie gazetki 

na korytarzu, udział w uroczystej 

mszy św., apelu oraz pasowaniu 

na Żaka 

- zwrócenie uwagi na specyfikę 

pracy nauczyciela 

- kontynuowanie tradycji szkolnej 

- promowanie wartości edukacji 

SU we współpracy z 

Szkolnym Klubem 

Wolontariusza 

13. 

9.  Dzień Papieski udział w apelu (wspólne 

odmówienie różańca) 

- przybliżenie uczniom postaci 

Jana Pawła II (realizacja założeń 

Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego Szkoły) 

- integracja społeczności szkolnej 

Wszyscy uczniowie 17. 

10.  Książka sposobem na 

jesienną nudę 

przygotowanie klasowych 

księgozbiorów i zorganizowanie 

wystawy w poszczególnych 

- promowanie czytelnictwa wśród 

uczniów 

- książka jako alternatywa dla 

Samorządy klasowe 20-30. 
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klasach telewizji i komputera 

- poznanie zainteresowań 

czytelniczych uczniów 

11.  Dzień spódnicy założenie spódnic przez 

chętnych uczniów oraz konkurs 

na najciekawszą spódnicę 

wykonaną własnoręcznie 

- rozwijanie kreatywności wśród 

uczniów 

- pokazanie uczniom, że w szkole 

nie ma miejsca na nudę 

- integracja uczniów 

 30.  

12.  Znaczenie Dnia 

Wszystkich Świętych oraz 

Dnia Zadusznego 

wykonanie gazetki na korytarzu, 

zapalenie zniczy na grobie 

byłego dyrektora szkoły 

- uświadomienie uczniom 

znaczenia świąt religijnych 

- zachęcanie do pielęgnowania 

tradycji narodowej i lokalnej 

 

 31.  

13.  Dzień Postaci z Bajek wykonanie przebrań na postacie 

z bajek (osoby, które przyjdą do 

szkoły w przebraniu, nie będą 

pytane), czytanie bajek dzieciom 

z świetlicy szkolnej 

- propagowanie czytelnictwa oraz 

wartości bajek wśród dzieci i 

młodzieży 

- wzbudzanie kreatywności wśród 

uczniów 

- łączenie edukacji z zabawą 

- stwarzanie warunków do 

integracji oraz wzmacnianie 

poczucia przynależności do 

wspólnoty 

 5. 

L
IS

T
O

P
A

D
 

14.  Święto Niepodległości udział w uroczystym apelu, 

przygotowanie gazetek 

„Współczesny patriota to…” na 

korytarzu, zapalenie znicza na 

grobie Nieznanego Żołnierza 

-realizacja założeń Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły 

(zwrócenie uwagi na ważne 

postaci i wydarzenia z historii 

Polski, włączenie się w obchody 

świąt  narodowych, zwrócenie 

uwagi na potrzebę kontynuowania 

SU 10. 
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tradycji narodowej) 

- promowanie wartości edukacji 

historycznej 

- uświadomienie uczniom, że 

patriotyzm to nie tylko walka z 

bronią w ręku i przelewanie krwi 

- propagowanie zachowań 

patriotycznych  

15.  „Młodzieżowe słowo 

roku” 

Głosowanie na najpopularniejsze 

słowo funkcjonujące w języku 

uczniów, podliczenie głosów, 

ogłoszenie wyników, zgłoszenie 

wybranego słowa do 

Ogólnopolskiego Plebiscytu na 

Młodzieżowe Słowo Roku  

- kształtowanie świadomości 

językowej uczniów 

- zwrócenie uwagi na piękno, 

bogactwo oraz zmiany 

zachodzące w języku 

- zwrócenie uwagi na potrzebę 

dbania o kulturę języka 

Opiekun SU  

16.  Międzynarodowy Dzień 

Praw Dziecka 

przygotowanie prezentacji i 

przedstawienie jej na lekcjach 

wychowawczych w 

poszczególnych klasach 

- zapoznanie uczniów z ich 

prawami 

- propagowanie postaw 

polegających na poszanowaniu 

praw innych osób 

 20. 

17.  Dzień Pluszowego Misia poinformowanie o wydarzeniu, 

przyniesienie misiów do szkoły 

oraz wspólne zdjęcie z nimi, 

konkursy i zabawy podczas 

przerw 

- aktywne włączenie uczniów do 

przygotowania i uatrakcyjnienia 

wspólnego świętowania 

- tworzenie pozytywnej atmosfery 

podczas zajęć lekcyjnych 

- kształtowanie u uczniów 

postawy poszanowania zabawek 

 25. 

18.  Wróżby andrzejkowe na 

godzinach 

wychowawczych, 

przygotowanie wróżb w klasach, 

wykonanie gazetki na korytarzu, 

zorganizowanie dyskoteki  

- integracja społeczności szkolnej 

- dostarczenie uczniom rozrywki 

- realizacja postulatów 

SU wraz z 

opiekunem (również 

samorządy klasowe) 

30. 
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zorganizowanie dyskoteki wynikających z samorządności 

uczniów 

 

19.  Dokarmiamy ptaki wykonanie karmników przez 

chętnych uczniów i zawieszenie 

ich na placu przed szkołą; 

przynoszenie przez chętnych  

uczniów pokarmu dla ptaków  

- edukacja przyrodnicza 

( kształtowanie odpowiedzialności 

i właściwego zachowania uczniów 

wobec przyrody) 

   

20.  Akcja „Góra Grosza” zbiórka i liczenie pieniędzy oraz 

przekazanie ich organizatorom 

akcji 

- propagowanie działalności 

charytatywnej  

- kształtowanie wrażliwości na 

potrzeby innych 

- uświadomienie uczniom, że 

wspólnymi siłami można wiele 

zdziałać 

  

G
R

U
D

Z
IE

Ń
 

21.  Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza 

złożenie życzeń wolontariuszom 

z okazji ich święta, wykonanie 

kartek świątecznych dla osób 

starszych i samotnych z naszej 

gminy i rozniesienie ich we 

współpracy z wolontariuszami 

- zwrócenie uwagi na ważność 

pracy wolontariuszy 

- realizacja założeń Planu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły  

wzbudzenie empatii i wrażliwości 

na potrzeby innych, zwrócenie 

uwagi na problem samotności i 

potrzebę obecności kogoś 

życzliwego w życiu każdego 

człowieka 

SU wraz z 

opiekunem i 

wolontariatem 

5. 

22.  Mikołajki organizacja mikołajek w swoich 

klasach - „Podaruj coś od 

siebie”- każdy uczeń losuje 

kogoś z klasy i własnoręcznie 

wykonuje dla niego prezent 

- integracja grupy 

- kontynuowanie tradycji 

- propagowanie wartości dzielenia 

się z innymi 

- uświadomienie uczniom, że 

Samorządy klasowe 6. 
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 najcenniejsze prezenty to te, które 

wykonują własnoręcznie 

23.  Szkolna choinka przystrojenie szkolnej choinki – 

zbiórka oraz samodzielne 

wykonanie ozdób 

- integracja uczniów 

- kontynuowanie tradycji 

- - kształtowanie postaw opartych 

na wspólnym dbaniu o dobro 

szkolne 

- rozwijanie kreatywności 

 6.  

24.  Ozdoby świąteczne wykonanie ozdób związanych z 

Bożym Narodzeniem i 

zorganizowanie wystawy na 

korytarzu oraz udekorowanie 

klas 

- integracja uczniów 

- kontynuowanie tradycji 

- kształtowanie postaw opartych 

na wspólnym dbaniu o dobro 

szkolne 

- rozwijanie kreatywności 

uczniów oraz stwarzanie 

warunków do realizacji swoich 

pasji 

 10. 

25.  Konkurs kolęd 

obcojęzycznych 

włączenie się w przygotowanie 

konkursu poprzez pomoc w 

wykonaniu dekoracji oraz 

podłączenia sprzętu 

nagłaśniającego 

- kontynuowanie tradycji 

- integracja społeczności szkolnej 

- promowanie nauki języków 

obcych wśród uczniów 

- stwarzanie uczniom możliwości 

zaprezentowania efektów swojej 

pracy i talentu 

  

26.  Wigilie klasowe zorganizowanie spotkań 

opłatkowych w klasach, złożenie 

życzeń uczniom, nauczycielom 

oraz pracownikom szkoły 

- integracja klasowa 

- pielęgnowanie tradycji 

- kształtowanie wśród uczniów 

odpowiedzialności i zdolności 

organizacyjnych  

Samorządy klasowe  22. 

27.  Zbiórka karmy dla 

zwierząt ze schroniska w 

przygotowanie plakatów 

informujących o akcji, 

- uwrażliwienie uczniów na los 

bezdomnych zwierząt 

 2-15. 

S T Y C Z E Ń
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Borku zorganizowanie zbiórki w 

poszczególnych klasach i 

dostarczenie zebranych 

artykułów do schroniska 

- kształtowanie odpowiednich 

postaw wobec zwierząt 

- zwrócenie uwagi na potrzebę 

dbania o zwierzęta w okresie 

zimowym 

28.  Dzień Kubusia Puchatka czytanie dzieciom z świetlicy 

szkolnej bajek o Kubusiu 

Puchatku 

- propagowanie czytelnictwa oraz 

wartości bajek wśród dzieci i 

młodzieży 

- stwarzanie warunków do 

integracji oraz wzmacnianie 

poczucia przynależności do 

wspólnoty szkolnej 

 18. 

29.  Nasi najlepsi uczniowie wywieszenie na gazetce szkolnej 

listy uczniów mających 

najwyższe średnie ocen; konkurs 

na najwyższą klasową średnią 

ocen (wręczenie drobnej 

nagrody dla klasy); 

przygotowanie gazetki 

podsumowującej pierwszy okres 

nauki 

- realizacja Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły 

(propagowanie wartości edukacji, 

współdziałania i wzajemnej 

pomocy koleżeńskiej, 

motywowanie do nauki, 

stwarzanie możliwości 

odniesienia sukcesu 

edukacyjnego) 

 30. 

30.  Dyskoteka karnawałowa zorganizowanie zabawy 

karnawałowej 

-wzmacnianie u uczniów  

poczucia przynależności do 

społeczności szkolnej  

 

 31. 

31.  Poczta walentynkowa wykonanie gazetki na korytarzu, 

przygotowanie puszek na kartki 

walentynkowe, rozdanie 

uczniom walentynek 

- kontynuowanie tradycji 

- integracja społeczności szkolnej 

- podkreślenie roli miłości w 

życiu każdego człowieka 

- zapoznanie z postacią św. 

 9. 

L
U

T
Y
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Walentego 

 

32.  Dzień Języka Ojczystego wykonanie gazetki na korytarzu, 

zorganizowanie szkolnego 

konkursu na wiersz o języku 

ojczystym, lekcje poświęcone 

dziejom języka polskiego i 

ciekawostkom językowym 

- propagowanie znaczenia 

poprawności językowej i kultury 

języka 

- zapoznanie uczniów z historią 

języka polskiego 

- stwarzanie uczniom  możliwości 

zaprezentowania swojej 

twórczości na forum szkoły 

SU wraz z 

opiekunem 

28.  

33.  Narodowy Dzień 

„Żołnierzy Wyklętych” 

przygotowanie gazetki na 

korytarzu, przygotowanie 

prezentacji o „Żołnierzach 

Wyklętych” i przedstawienie jej 

uczniom klas: VI, VII oraz 

uczniom klas oddziału 

gimnazjalnego 

- realizacja Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły w 

zakresie edukacji historycznej i 

kształtowania postaw 

patriotycznych 

- zwrócenie uwagi na znaczenie 

prawdy historycznej i konieczność 

poznawania jej  

 1. 

 

34.  Zdrowa żywność/ 

Światowy Dzień Chleba 

włączenie się w projekt „Żyj 

smacznie i zdrowo”, 

przygotowanie potraw i 

częstowanie nimi uczniów/ 

upieczenie chleba i częstowanie 

nim uczniów, gazetka 

poświęcona znaczeniu chleba w 

naszej i innych kulturach, 

uświadomienie uczniom, 

dlaczego powinni szanować 

jedzenie 

- realizacja Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły w 

zakresie promowania zdrowej i 

ekologicznej żywności oraz 

zdrowego stylu życia 

 

  

M
A

R
Z

E
C

 

35.  Dzień Kobiet wykonanie gazetki na korytarzu, - kontynuowanie tradycji  8. 
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złożenie życzeń kobietom z 

naszej szkoły 

- podkreślenie roli kobiety 

 

 

36.  Dzień liczby π zorganizowanie szkolnego dnia 

matematyki, promowanie 

znaczenia tej dziedziny, 

konkursy (konkurs z nagrodami 

na opisanie najciekawszej 

sytuacji spoza szkoły, w której 

uczniowie zastosowali wiedzę 

matematyczną) 

- promowanie wartości edukacji 

- zwrócenie uwagi na praktyczne 

wykorzystanie wiedzy 

matematycznej 

 

 14. 

37.  Pierwszy Dzień Wiosny przygotowanie atrakcji 

zachęcających do obecności w 

szkole, Konkurs Talentów 

- zachęcenie uczniów do 

obecności w tym dniu w szkole 

- ukazanie negatywnych stron 

wagarów 

- stwarzanie uczniom możliwości 

zaprezentowania efektów własnej 

pracy i odniesienia sukcesu 

 21. 

38.  Szkolne Dni Przeciw 

Przemocy 

pomoc w organizacji, udział w 

akcjach ukazujących negatywne 

skutki stosowania przemocy i 

promujących inne sposoby 

rozwiązywania konfliktów  

- realizacja założeń Szkolnego 

Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego 

(ukazanie negatywnych skutków 

stosowania przemocy, 

propagowanie opartych na 

kompromisie i mediacjach form 

rozwiązywania konfliktów, 

kształtowanie przyjaznych zasad 

współpracy) 

  

39.  Dzień otwarty dla 

przedszkolaków 

włączenie się w organizację- 

przygotowanie teatrzyku na 

podstawie scenariusza opartego 

- doskonalenie umiejętności 

współpracy między uczniami 

- rozwijanie kreatywności i pasji 
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na treści bajki lub baśni aktorskich uczniów 

40.  Wielkanoc przygotowanie ozdób 

wielkanocnych, konkurs 

międzyklasowy na największą 

kartkę wielkanocną 

- realizacja Szkolnego Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego w zakresie 

propagowania i kontynuowania 

tradycji 

- integracja klas 

- wyzwalanie w uczniach 

kreatywności 

 25-29. 

41.  Dzień Scrabble przygotowanie gry Scrabble 

przez każdą z klas i 

zorganizowanie rozgrywek na 

przerwach 

- uświadomienie uczniom, że 

można samodzielnie wykonać 

ciekawą grę 

- integracja klasowa i 

międzyklasowa 

- rozwijanie kreatywności 

uczniów i umiejętności pracy w 

grupie  

 13. 

 

42.  Dzień Ziemi wykonanie gazetki na korytarzu, 

akcje promujące dbanie o 

środowisko, konkurs 

międzyklasowy na najciekawszą 

pracę wykonaną z odpadów 

- realizacja Szkolnego Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego w zakresie 

edukacji ekologicznej  

- integracja klasowa 

- promowanie „drugiego życia 

odpadów” 

- rozwijanie kreatywności wśród 

uczniów 

 22. 

K
W

IE
C

IE
Ń

 

43.  Popołudnie filmowe wspólne oglądanie filmu 

wybranego przez uczniów  

- integracja społeczności szkolnej 

- edukacja filmowa 

 

 23. 

44.  Międzynarodowy Dzień 

Świadomości Zagrożenia 

przygotowanie krótkiej 

prezentacji dla uczniów na temat 

- uświadomienie uczniom 

szkodliwości hałasu 

 24. 
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Hałasem szkodliwości hałasu i 

przedstawienie jej podczas lekcji 

wychowawczych 

- zwrócenie uwagi na hałas jako 

zjawisko utrudniające 

koncentrację i obniżające 

efektywność nauki 

- zachęcanie do ograniczenia 

poziomu hałasu w czasie przerw 

 

45.  Dzień Tańca zorganizowanie 

Międzyklasowego Konkursu 

Tańca 

- propagowanie tańca jako 

ciekawej formy spędzania 

wolnego czasu 

- stwarzanie uczniom możliwości 

realizowania swoich pasji 

- integracja klasowa i 

międzyklasowa 

- aktywne włączenie uczniów do 

przygotowania i uatrakcyjnienia 

wspólnego spędzania czasu 

- tworzenie pozytywnej atmosfery 

w szkole 

 

 

 29. 

46.  Weekend majowy 1 – 3 maja to nie tylko dni wolne 

- gazetki informujące o 

znaczeniu tych dni, udział w 

uroczystym apelu 

- realizacja Szkolnego Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego w zakresie 

edukacji historycznej i 

patriotycznej 

  

M
A

J
 

47.  „Uczeń – mistrzem” prowadzenie wybranych lekcji 

przez uczniów 

- promowanie wartości edukacji 

- zwrócenie uwagi na istotę pracy 

nauczyciela 

- wdrażanie uczniów do 

samodzielności, w szczególności 

 11. 
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do samodzielnego zdobywania 

wiedzy 

 

48.  Zbiórka słodyczy, 

artykułów szkolnych oraz 

środków czystości dla 

dzieci z Domu Dziecka w 

Bochni 

rozpowszechnienie informacji na 

temat akcji, współpraca z 

wolontariuszami, zawiezienie 

zebranych artykułów do Domu 

Dziecka 

- wzbudzenie empatii i 

wrażliwości na potrzeby innych,  

- promowanie wartości dzielenia 

się z innymi tym, co posiadamy 

- uświadomienie uczniom sytuacji 

dzieci przebywających w domach 

dziecka 

Wolontariat i SU 

wraz z opiekunami  
10- 25. 

49.  Święto Muzyki wykonanie gazetki na korytarzu 

i słuchanie muzyki klasycznej na 

przerwach / zorganizowanie 

konkursu na ilustrację (klasy 1-

6) i utwór literacki będący 

interpretacją wybranego utworu 

reprezentującego utwór muzyki 

poważnej 

- promowanie wartości muzyki 

klasycznej 

- przybliżenie informacji o 

twórcach tego rodzaju muzyki 

- odkrywanie piękna tkwiącego w 

muzyce klasycznej 

- rozwijanie kreatywności wśród 

uczniów 

 15. 

50.  Dzień Matki wykonanie gazetki na korytarzu, 

pomoc uczniom młodszych klas 

w przygotowaniu laurek dla 

mam (zajęcia świetlicowe) 

- podkreślenie roli matki w 

rodzinie  

- kontynuowanie tradycji 

Wolontariusze oraz 

SU 

26. 

51.  Dzień Dziecka zorganizowanie 

międzyklasowych rozgrywek 

sportowych, rozgrywek 

pomiędzy drużyną nauczycieli i 

drużyną uczniów, wydarzeń 

kulturalnych i rozrywkowych, 

konkurs międzyklasowy na 

najlepszą stylizację 

- uatrakcyjnienie uczniom pobytu 

w szkole 

- promowanie zasad fair play w 

rywalizacjach sportowych 

- rozwijanie zainteresowań 

uczniów 

- wzmacnianie poczucia 

przynależności do społeczności 

szkolnej 

 1. 

C
Z

E
R

W
IE

C
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52.  Dzień Patrona Szkoły włączenie się w przygotowanie 

uroczystości, szkolne konkursy 

(plastyczny- dla klas. 1-3 i 4-6) 

oraz literacki- dla klas 7 i 

gimnazjum) związane z postacią 

św. Jadwigi 

- realizacja Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły 

(przypomnienie wiadomości na 

temat św. Jadwigi, wzmacnianie 

poczucia przynależności do 

szkolnej wspólnoty, kontynuacja 

tradycji) 

- rozwijanie kreatywności 

uczniów 

- wzmacnianie poczucia własnej 

wartości wśród uczniów i 

stwarzanie możliwości 

odniesienia sukcesu 

 

  

53.  Nasi najlepsi uczniowie wywieszenie na gazetce szkolnej 

listy uczniów mających 

najwyższe średnie ocen; wybór 

klasy, która ma najwyższą 

średnią w szkole i wręczenie jej 

pucharu; wykonanie na 

korytarzu gazetki 

podsumowującej mijający rok 

szkolny 

- realizacja Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły 

(propagowanie wartości edukacji, 

współdziałania i wzajemnej 

pomocy koleżeńskiej, 

motywowanie do nauki, 

stwarzanie możliwości 

odniesienia sukcesu 

edukacyjnego) 

 15. 

54.  Przeprowadzenie 

wyborów do SU na rok 

szkolny 2018/2019 

zorganizowanie kampanii 

wyborczej, przeprowadzenie 

wyborów, ogłoszenie wyników 

wyborów 

- wzmacnianie poczucia 

przynależności do społeczności 

szkolnej 

- kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za uczniów 

oraz szkołę 
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55.  „Nauczyciel Roku” przygotowanie skrzynek oraz 

kartek do głosowania na 

najlepszego nauczyciela w 

mijającym roku szkolnym, 

podliczenie głosów, ogłoszenie 

wyników, wręczenie dyplomu 

wyróżnionemu nauczycielowi 

- promowanie wartości edukacji 

- zwrócenie uwagi na istotę 

zawodu nauczyciela 

- poznanie cech nauczycieli, które 

są cenione przez uczniów 

 16. 

56.  Komers dla klas III 

(gimnazjum) 

zorganizowanie komersu przy 

współpracy z gronem 

pedagogicznym i Radą 

Rodziców 

- uatrakcyjnienie uczniom 

ostatnich dni pobytu w szkole 

- kształtowanie wśród uczniów 

odpowiedzialności, 

samodzielności, zdolności 

organizacyjnych oraz 

umiejętności podejmowania 

decyzji  

 20. 

57.  Podsumowanie pracy SU  przygotowanie protokołu 

podsumowującego całoroczną 

pracę SU, ocena efektów pracy, 

wyciągnięcie wniosków i 

podzielenie się nimi z nowo 

wybranym samorządem 

- kształtowanie wśród 

umiejętności analizowania i 

oceniania efektów swojej pracy 

oraz formułowania wniosków, 

- poznanie mocnych i słabych 

stron przyjętego planu pracy 

- usprawnienie pracy nowo 

wybranego samorządu  

 21. 

58.  Zakończenie roku 

szkolnego 

aktywne włączenie się w 

przygotowanie uroczystości, 

pomoc w przygotowaniu sali na 

uroczystość 

- realizacja Szkolnego Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego w zakresie 

kontynuowania tradycji szkoły i 

zapoznania uczniów z 

ceremoniałem uroczystości 

szkolnych, wzmacnianie poczucia 

przynależności do społeczności 

 22. 
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szkolnej, jak również 

propagowanie aktywnego udziału 

w życiu szkoły  

 

Zadania Formy i sposoby realizacji Cele Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

„Szczęśliwy numerek” losowanie każdego dnia 

zwolnionego z odpowiedzi 

- uatrakcyjnienie 

uczniom pobytu w 

Przewodniczący 

SU 

Szczegółowe zasady akcji 

określa Regulamin 
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numeru i wywieszenie go 

na gazetce SU 

szkole 

- stwarzanie uczniom 

możliwości 

uzupełnienia zaległości 

„Szczęśliwego numerka” 

Kącik gier planszowych na 

korytarzu 

Rozłożenie kart i gier 

planszowych na 

korytarzu, które będą do 

dyspozycji uczniów 

podczas przerw 

- integrowanie uczniów 

- promowanie innych 

form rozrywki i zabawy 

niż gry komputerowe  

- zorganizowanie 

uczniom czasu wolnego 

podczas pobytu w 

szkole 

Przewodniczący 

SU 

 

„Roztańczone przerwy” 

(nie są organizowane w 

okresie adwentu i postu) 

tańce organizowane 

podczas przerw 10-

minutowych  

- integrowanie uczniów 

- zorganizowanie 

uczniom czasu wolnego  

- rozwijanie 

zainteresowań uczniów 

- promowanie hasła 

„Ruch to zdrowie” 

(realizacja Szkolnego 

Programu 

Wychowawczo – 

Profilaktycznego) 

  

Zbiórka zakrętek zbiórka plastikowych - promowanie niesienia   
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zakrętek i przekazanie ich 

na cele charytatywne 

pomocy innym, 

uwrażliwianie na 

potrzeby innych  

- promowanie postaw 

proekologicznych 

Zbiórka baterii angażowanie się w zbiórkę 

baterii, wykonanie 

plakatów/ ulotek 

informacyjnych 

- promowanie postaw 

proekologicznych i 

konieczności dbania o 

środowisko naturalne 

  

Wydawanie gazetki 

szkolnej 

redagowanie 

dwumiesięcznika 

poświęconego 

wydarzeniom z życia 

szkoły, zawierającego 

krzyżówki, konkursy, 

dowcipy 

- angażowanie uczniów 

w życie szkoły 

- stwarzanie uczniom 

możliwości 

praktycznego 

wykorzystania wiedzy 

zdobytej podczas lekcji 

  

Zebranie twórczości 

literackiej uczniów w 

formie tomiku 

rozwieszenie plakatów 

informujących o akcji, 

gromadzenie utworów, 

wykonanie ewentualnej 

korekty, stworzenie zbioru 

- stwarzanie uczniom 

możliwości 

zaprezentowania swojej 

twórczości, rozwijanie 

pasji, wzmocnienie 

poczucia własnej 

wartości 

Samorząd 

Uczniowski wraz z 

opiekunem 

 

Akcje zachęcające do 

oddawania odzieży 

wykonanie plakatów 

informujących i 

zachęcających do 

- uwrażliwianie na 

potrzeby innych i 

zachęcanie do niesienia 

SU SU nie zajmuje się zbiórką 

odzieży, lecz przypomina 

uczniom o możliwości 
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AKCJE ORGANIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 

używanej oddawania odzieży 

używanej  

pomocy oddawania 

niepotrzebnych ubrań 

innym  


