
 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2022/2023 

 

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie 

wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa 

samorząd uczniowski[…]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” 

Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć 

swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z 

innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Szkoły Podstawowej 

im. L. Teligi działa Samorząd Uczniowski. Praca SU w roku szkolnym 2022/2023 dotyczyć 

będzie pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w 

procesie dydaktyczno–wychowawczym.  

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: 

 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, 

decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, 

przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych 

dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych 

dokumentach; informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez 

prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej 

szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym i  Radą Rodziców.  

 DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez współpracę ze 

szkolnym klubem wolontariatu, w tym między innymi: zbiórkę pieniędzy i darów na 

rzecz uczniów, realizację projektu pn. „Październik - miesiącem dobroci dla 

zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary dla wybranego schroniska dla 

zwierząt;  udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się 

do innych akcji zgodnie z zainteresowaniem uczniów; zainicjowanie comiesięcznej 

akcji sprzątania Niechorza.  

 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom 

czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w 

tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek, 

dnia patrona szkoły, DEN, noc w szkole propagowanie wartości i tradycji kultury 

polskiej; organizację apeli patriotycznych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji 

szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego.  

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST: 

 czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, 

 pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami, 



 

 

 doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich. 

  

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ 

SZKOŁY JEST: 

 szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, 

 wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji 

jej pracy, 

 wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności 

poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, 

obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka 

Ucznia, 

 wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, 

wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb 

szkoły, 

 pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału, 

 reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych, 

 stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania 

uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost 

umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, 

 wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w 

szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt STAŁE: 

 diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, 

 decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, 

przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki, 

 prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej 

estetykę; 

 ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji; 

 całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”; 

 całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki"; 

 spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły; 

 współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły; 

 aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie 

internetowej szkoły; 

 udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu sztandarowego; 

 działania wynikające z aktualnej sytuacji. 



 

 

 

 

I SEMESTR  

 

 

Wrzesień 

 

 Przygotowanie słodkiego upominku dla pierwszaków z okazji rozpoczęcia roku 

szkolnego; 

 Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU; 

 Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego; 

 Zorganizowanie wyborów przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego; 

 Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek; 

 Wykonanie gazetki informacyjnej z wynikami przeprowadzonych wyborów; 

 Dzień Kropki- Wspólne wykonanie foto budki oraz sesji zdjęciowej; 

 Rozpoczęcie działalności Sklepiku Szkolnego; 

 Współudział w akcji Sprzątania Świata; 

 Jak swoić uczniów z drogim prądem- ogłoszenie konkursu na plakat propagujący 

oszczędzanie energii elektrycznej. 

 

 

Październik 

 

 Stop pustym miskom! Wspomóż nasze koty – przeprowadzenie zbiórki karmy dla 

szkolnych kociaków w ramach akcji "Październik - miesiącem dla zwierząt”; 

 Rodzinny Rajd Rowerowy; 

 Dzień Edukacji Narodowej –  przygotowanie życzeń wręczenie upominków 

pracownikom szkoły; 

 Plebiscyt na pracownika roku 2021/2022 ZSP Niechorze 

 Przeprowadzenie zbiórki zniczy, kwiatów celem upamiętnienia zmarłych, byłych 

nauczycieli i pracowników naszej szkoły; 

 

 

Listopad 



 

 

 Pamiętamy o tych co odeszli- Złożenie kwiatów na grobach byłych nauczycieli i 

pracowników szkoły. 

 Narodowe Święto Niepodległości – pomoc w przygotowaniu i udział w apelu, 

wystawienie pocztu sztandarowego;  

 Andrzejki –  organizacja dyskoteki szkolnej; 

 

 

 

Grudzień 

 

 Pomoc w przygotowaniu konkursu Bożonarodzeniowego na najładniejszą kartkę, 

stroik i ozdobę świąteczną; 

 Pomoc w przygotowaniu “Paczki dla Bohatera”; 

 Wysyłanie życzeń dla nauczycieli emerytowanych i zaprzyjaźnionych instytucji z 

okazji świąt;  

 Boże Narodzenie: wystrój holu, udekorowanie choinki, wręczenie symbolicznych 

podarunków pracownikom szkoły; przygotowanie plakatu świątecznego z 

życzeniami; 

 

 Styczeń 

 Bal karnawałowy; 

 Włączenie się do Ogólnopolskiej akcji WOŚP; 

 Wspólne wyjście na integracyjne przedstawicieli i opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego;  

 

 

II SMESTR 

 

Luty 

 Dyskoteka Walentynowa – ubieramy się na czerwono; 

 Poczta walentynkowa; 

 Konkurs na serce wykonane dowolną techniką plastyczną;  

 Zainicjowanie cyklu spotkań z absolwentami pt: “Losy absolwenta” 

 Dzień numeru alarmowego 112 

 

 



 

 

Marzec 

 Dzień Kobiet – upominek dla Pań i dziewczyn naszej szkoły - akcja we współpracy z 

Radą Rodziców; 

 Dzień skarpetek nie do pary- Solidarni z Autyzmem;  

 

Kwiecień   

 

 Pomoc w przeprowadzeniu Kiermaszu i śniadania Wielkanocnego; 

 Wysyłanie życzeń dla nauczycieli emerytowanych i zaprzyjaźnionych instytucji z 

okazji świąt; 

 Akcja pt: “Dzień w ubraniu w kwiaty” 

 Pomoc w przygotowaniu w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; 

 

Maj 

 Udział w gminnym święcie flagi; 

 Zainicjowanie akcji “Odliczanie do wakacji”; 

 Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się różnobarwnie; 

 Dzień Patrona Szkoły; 

 

 

Czerwiec 

 Dzień Dziecka - udział w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji Dnia Dziecka; 

wykonanie okolicznościowej gazetki; 

 Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023; 

 Współudział w pożegnaniu klas ósmych; 

 Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za cały rok szkolny; 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - wystawienie pocztu 

sztandarowego; 
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