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ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

 Samorząd Uczniowski: 

  Uczestniczy w życiu szkoły i jest współodpowiedzialny za realizację programu szkoły 

  Współdziała z władzami szkoły w realizacji swoich planów 

  Zgłasza władzom szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców postulaty dotyczące zajęć lekcyjnych i organizacji czasu wolnego uczniów 

  Pośredniczy z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów w rozwiązywaniu trudności napotkanych przez poszczególnych uczniów 

  Dba o rzetelną realizację Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego 

  Uaktualnia gazetkę ścienną oraz stronę internetową 

  Uczestniczy w akcjach charytatywnych  

  Współpracuje ściśle z opiekunami oraz innymi organizacjami 

 

Lp. Zadania / cele Sposób  realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

 

I. 

 

 

Organizacja pracy 

Samorządu 

Uczniowskiego. 

Rozwijanie samorządności, 

kształtowanie postaw 

społecznych, 

mobilizowanie do pracy na 

rzecz klasy i szkoły. 

1. Demokratyczne Wybory Samorządów Klasowych 

 organizacja pracy w ramach godzin z wychowawcą                       

w poszczególnych klasach.  

2. Demokratyczne Wybory Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko opiekunów SU    

 

 

4. Zebranie Zarządu SU, przyporządkowanie funkcji oraz 

powołanie sekcji: 

 dekoracyjna 

 artystyczna 

5.  Ułożenie planu pracy. 

6. Prowadzenie dokumentacji SU: 

 protokoły zebrań SU 

 

Wychowawcy 

 

Opiekunowie SU                   

z 2019/2020r.             

Opiekunowie SU                   

z 2019/2020 r.             

 

Opiekunowie SU 

 

 

 

 

Opiekunowie SU 

Opiekunowie SU 

 

IX 

 

V/VI 

 

V/VI 

 

 

IX 

 

 

 

 

IX 

Cały rok 
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 artykuły na stronę szkoły 

 gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością SU 

 

7. Przepływ informacji: 

 tablica informacyjna SU 

 przekazywanie informacji na stronę internetową szkoły  

 akcja informacyjna „Prawa i obowiązki ucznia” oraz „ Prawa 

i obowiązki dziecka” 

 

 

 

 

Opiekunowie SU,  

 

 

Sekcja dekoracyjna 

 

 

 

Cały rok 

II. Uczestnictwo w pracy 

szkoły. Kształtowanie 

odpowiedzialności                 

za podejmowane zadania, 

dbałość o mienie szkolne                     

i bezpieczeństwo w szkole. 

1. Działalność SU wg opracowanego planu pracy. 

2. Współpraca SU z: 

 dyrekcją szkoły, 

 pedagogiem szkolnym, 

 wychowawcami klas, nauczycielami 

 Radą Rodziców, 

 biblioteką szkolną, 

 organizacjami i kołami działającymi w szkole (m.in.                       

z Wolontariatem) 

4. Organizowanie spotkań SU z Dyrektorem Zespołu Szkół                            

w Zalesiu, omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem 

szkoły.  

Opiekunowie SU 

Opiekunowie SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły  

Opiekunowie SU 

 

Cały rok 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb 

III. Kultywowanie tradycji.  

Ogarnięcie pamięcią tych, 

którzy bezinteresownie 

oddali życie za Ojczyznę. 

1. Udział w uroczystościach szkolnych, obchodach rocznic, 

świąt państwowych, lokalnych. 

  Dnia Edukacji Narodowej – uroczysta akademia oraz 

życzenia dla wszystkich pracowników szkoły 

 Uroczyste ślubowanie uczniów klas I SP. 

 Dzień Niepodległości 

 

 Jasełka i koncert kolęd. Życzenia z okazji świąt 

bożonarodzeniowych. 

 

 

Według 

harmonogramu apeli 

i uroczystości 

zatwierdzonych 

podczas posiedzenia 

rady pedagogicznej 

Opiekunowie SU 

 

 

 

 

 

X 

X 

XI 

 

XII 
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 Życzenia z okazji świąt wielkanocnych. 

 

 Przygotowanie apelu z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja 

 

 Święto szkoły. Dzień Patrona 

 

 Opieka nad pomnikiem patrona – ks. Stanisława Brzóski 

 

 Pomoc w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego 

2019/2020. 

 

 Przygotowanie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

 

 

 

IV 

 

V 

 

 

V 

 

 

Według potrzeb 

 

 

VI 

 

IX. 2021 

 

IV Uwrażliwienie na ludzi 

potrzebujących, chorych i 

niepełnosprawnych. 

 

1. Akcje charytatywne, działalność wolontaryjna: 

 „Góra Grosza” - pomoc dzieciom osieroconym. 

 „Pomóż i Ty”. 

 „Zostań Świętym Mikołajem”. 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

 Włączanie się w ogólnopolskie akcje charytatywne 

 

 

Opiekunowie SU  

V Integracja społeczności 

szkolnej – rozbudzanie 

potrzeby przynależności do 

danej społeczności. 

Wyzwalanie inicjatyw            

i pomysłowości uczniów. 

Rozwijanie ekspresji 

twórczej młodzieży. 

 

1. Dzień Chłopaka – życzenia. 

2. Dyskoteka na rzecz SU 

3. „Dzień piżamy” 

4. Dzień Życzliwości 

5. Andrzejki – wróżby, dyskoteka 

6. Loteria bożonarodzeniowa 

7. Mam Talent 

8. Walentynki – poczta walentynkowa, dyskoteka 

9. Dzień Bezpiecznego Internetu – konkurs 

Opiekunowie SU, 

Nauczyciele według 

przyjętego 

harmonogramu 

Zgodnie z 

harmonogramem 
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10. Dzień Kobiet 

11. „Dzień postaci literackiej” 

12. Loteria wielkanocna 

13. Pierwszy dzień wiosny 

14. Tydzień zdrowia 

15. Dzień Ziemi 

16. „Strefa ciszy” na korytarzu górnym 

17. Wykonanie gazetek tematycznych 

 

 

VI. 

 

Rozbudzanie potrzeby 

dbania o zdrowie i 

środowisko naturalne. 

 

1. „Sprzątanie Świata”- pogadanki 

2. Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze. 

 Prewencja. Pogadanki na godzinach z wychowawcą, akcje 

szkolne: 

 Światowy Dzień bez Papierosa – gazetka ścienna. 

 Światowy Dzień  Walki z AIDS - pogadanki w klasach. 

 

2. Współpraca z zespołem ds. profilaktyki. 

 Pomoc w realizacji programów profilaktycznych. 

 

3.  Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru. 

     Opieka nad otoczeniem szkoły, dbałość o estetykę klas. 

 

Opiekunowie SU 

Wolontariat 

 

Opiekunowie SU 

Wychowawcy klas 

 

Opiekunowie SU, 

Pedagog 

Zespoły ds. 

profilaktyki 

wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele 

 

 

IX 

Cały rok 

 

 

31 maja 

1 grudnia 

 

wg 

harmonogramu 

 

 

Cały rok 

 

 


