
                                              Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2022/ 2023 

 

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. 

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za 

nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami , nauczycielami a dyrekcją. Samorząd realizuje  

zadania wynikające z regulaminu szkoły , planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu 

wzbudzenie aktywności wśród uczniów. 

 

L.P Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialny 

1. 

Spotkanie organizacyjne: 

- propozycje uczniów dotyczące całorocznej pracy 

Samorządu Uczniowskiego, zapoznanie się  

z kalendarzem uroczystości szkolnych 

- przydział funkcji członkom SU, zatwierdzenie składu 

samorządu  

- zatwierdzenie dni dodatkowo wolnych od zajęć 

lekcyjnych( zał. protokół) 

Wrzesień 2022r. SU 



2. 

• Udział w akcji Sprzątanie świata- „Wszystkie 

śmieci są nasze” 

 

Wrzesień 2022 r. 
n-le przyrody, geografii 

SU 

3. 

Organizacja ,,Dnia Chłopaka" ze słodkim 

poczęstunkiem 

- składanie życzeń wszystkim chłopcom 

- konkurs: ”Mister szkoły klas 1-3 

dyskoteka szkolna 

Wrzesień 2022 r.  Opiekunowie, Samorząd Uczniowski 

4. Ślubowanie klas pierwszych 12 października 2022 r. SU, wychowawcy  klas pierwszych  

5. 

Debata Uczniowska : Moja własna ocena siebie. 

Samoakceptacja” 

 

Listopad 2022 r. r. SU, pedagog, przedstawiciele klas 4-8 

6. Dzień Edukacji Narodowej-uroczysta akademia 
13 pażdziernika 2022 r.  

 
SU, n-le 

7.  
Akcja  „Twój szczęśliwy numerek”- zwolnienie od 

odpowiedzi ustnej na lekcji  w dniu losowania  
październik 2022 r.  SU, n-le, uczniowie 

8.  kontynuowanie „Skrzynki rad i dobrych pomysłów” Cały rok szkolny SU, uczniowie 

9 
Obchody Święta Zmarłych: 

-zapalenie zniczy pod popiersiem patrona 
listopad 2022 r.  SU 



10.  

Rocznica Odzyskania Niepodległości 

- udział delegacji szkoły w uroczystościach 

miejskich(sztandar szkoły) 

listopad 2022r.  
SU, opiekun klasy sztandarowej, 

uczniowie 

11 
Kolorowa akcja- tydzień kolorów jesieni( elementy 

stroju  w danym kolorze) 
listopad 2022r. SU 

12. 
Organizacja Szkolnej Dyskoteki Andrzejkowej, wróżb 

andrzejkowych, 
Listopad 2022r. Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie 

13. 

 

Mikołajki 

- przeprowadzenie w klasach  według własnego 

pomysłu 

- rozdanie słodyczy wszystkim uczniom szkoły 

grudzień 2022 r. Samorząd uczniowski, n-le 

14.  
Rocznica urodzin patrona 

- zapalenie zniczy pod popiersiem patrona 
grudzień 2022 r.  SU 

15. 

  

Święta Bożego Narodzenia 

-zorganizowanie kiermaszu z ozdobami 

bożonarodzeniowymi 

-konkurs na najładniejszą  gazetkę 

bożonarodzeniową  

grudzień 2022r. 

 

grudzień 2022 r. 

Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie, 

świetlica 

 



- przesłanie życzeń świątecznych m.in. władzom 

miasta, zaprzyjaźnionym instytucjom, rodzinie 

patrona 

- konkurs na ozdobę świąteczną (przeznaczenie-cel 

charytatywny) 

 

 

 

16. 
 

Zebranie SU, podsumowanie pracy za I semestr 
styczeń 2023 r.  Opiekun Samorządu, uczniowie 

17. 

 

Włączenie się w organizację WOŚP 

- kramik ze zdrową żywnością(dochód na WOŚP) 

Styczeń 2023r.  Opiekunowie Samorządu, uczniowie 

18.  Choinka noworoczna- pomoc w przygotowaniu  Styczeń 2023 r.  Trójki klasowe-rodzice 

19. Bezpieczeństwo w trakcie ferii - pogadanka Styczeń 2023 r. Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie 

20. 

Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą kartkę 

walentykową . 

-konkurs-„Drzewko miłości” 

Przygotowanie Poczty Walentynkowej 

Luty 2023 r. Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie 



 i gazetki okolicznościowej 

21. 

Dzień Przyjaźni i sympatii- święto połączone ze 

szkolnymi obchodami Święta Zakochanych-

Walentynki 2014r. 

Luty 2023 r. Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie 

22. 
Udział przedstawicieli SU w posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej 
Luty 2023 r. 

Przedstawiciele SU 

 

23.  

Dzień Kobiet- uroczysta akademia 

- słodycze dla wszystkich dziewcząt  

i kobiet  

- konkurs- „Najsympatyczniejsza koleżanka” 

Marzec 2023 r.  SU, opiekunowie 

    

24. 

Zorganizowanie I-go Dnia Wiosny(wg pomysłów 

uczniów poszczególnych klas) 

- wspólna prezentacja i powitanie wiosny 

gazetka okolicznościowa - Pierwszy Dzień Wiosny 

 

Marzec 2023 r. Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie 

25. 

 

Święta Wielkanocne 

- zorganizowanie kiermaszu z ozdobami 

Kwiecień 2023 r.  Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie 



wielkanocnymi 

- Ogłoszenie konkursu na najładniejszą kartkę 

Wielkanocną 

-wysłanie życzeń rodzinie patrona szkoły 

26. Debata nt. „Samoakceptacja?- czy to trudne?” Kwiecień 2023r . 

 

Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie, 

trójki klasowe 

27. 

 

Uroczystość Dnia Patrona 

-uroczysty apel 

- przekazanie sztandaru uczniom kl.V 

 

Kwiecień 2023 r.  

 
SU 

28. 

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 

miejskich 

 

 

maj 2023 r. 

 

opiekun klasy sztandarowej, członkowie 

pocztu sztandarowego  

29. 

Dzień Matki 

-Ogłoszenie konkursu z okazji Dnia Matki  „Dla Ciebie 

Mamo” (prezentacja najpiękniejszych wierszy) 

Maj 2023 r. Samorząd uczniowski 

 Akcja przedwyborcza Maj 2023 r. Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie 



30.   -zapoznanie uczniów kl. III z zasadami działania SU 

 

 

31. 

 

 

Dzień Dziecka połączony ze Szkolnym Dniem Sportu- 

zorganizowany wg pomysłów uczniów oraz n-li wych. 

fiz.  

 

Czerwiec 2023 r.  
Przedstawiciele Samorządu i opiekunowie, 

n-le wych. fiz. 

32. 
Obchody ogólnopolskiego dnia "Szkoła bez 

przemocy" 7 czerwiec 
Czerwiec 2023 r. 

Samorząd szkolny wraz 

 z opiekunami 

33. 
Poznański czerwic 56r.- wystawka okolicznościowa 

 

Czerwiec 2023 r. 

 
Opiekun Samorządu, n-le biblioteki 

34. 
Podsumowanie pracy Samorządu Szkolnego w 

bieżącym roku szkolnym 
Czerwiec 2023 r. Przedstawiciele Samorządu i opiekun 

35.  
Apel Laureata- podsumowanie dokonań uczniów w II 

semestrze nauki 
Czerwiec 2023 r. SU, nauczyciele 

36. 
Organizacja zakończenia roku szkolnego i pożegnanie 

uczniów kl.1-8 
Czerwiec 2023 r. SU 

 

 

Uwagi : dopuszcza się wprowadzenie zmian wynikających z  bieżących wydarzeń szkolnych 


