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TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 WRZESIEŃ 

WYBORY DO S.U. 

-wybory przedstawicieli do samorządu przez 
poszczególne klasy 
- kampania wyborcza i wybory do samorządu 
- podział samorządu na sekcje: dekoracyjną, 
sportową, informacyjną, do spraw akcji 
charytatywnych i określenie zadań każdej z nich 

OPRACOWANIE PLANU 

PRACY SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO  

-zebranie samorządu 

-wpisanie propozycji zgłaszanych przez 

przedstawicieli do planu pracy 

-ustalenie harmonogramu zadań i określenie 

terminów ich realizacji oraz osób 

odpowiedzialnych za ich wykonanie 

-przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły 

ZAGOSPODAROWANIE 

TABLICY S.U 

-regulamin Samorządu Uczniowskiego  

-plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

PAŹDZIERNIK 

OBCHODY DNIA 

EDUKACJI NARODOWEJ 

- zamieszczenie życzeń okolicznościowych w 
gazetce szkolnej 
- pomoc przy dekoracji auli 
- pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii 
- zakupienie kwiatów i drobnych upominków 
- przyjęcie pierwszoklasistów do grona 
społeczności uczniowskiej 

„LIGA KLAS” 
-przygotowanie tablicy 

-zapoznanie wszystkich klas z regulaminami 

konkursów 

LISTOPAD 

OBCHODY 

NARODOWEGO ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

-przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu 

szkolnym 

-udział przedstawicieli samorządu w 

uroczystościach szkolnych 

 

ANDRZEJKI  

W NASZEJ SZKOLE 

-akcent andrzejkowy na gazetce ściennej 

-dyskoteka 
„GWIAZDKA DLA 

ZWIERZAKÓW” 
- przygotowanie plakatów informujących o akcji 

- zbieranie karmy i rzeczy dla zwierzaków ze 

schroniska 

- wizyta w schronisku dla zwierząt 

GRUDZIEŃ 

MIKOŁAJKI W NASZEJ 

SZKOLE 

-akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej 

- prawdziwa historia św. Mikołaja 

ŚWIĘTA BOŻEGO 

NARODZENIA                    

W PRZEDSZKOLU 

- spotkanie z młodszymi kolegami i koleżankami z 
Przedszkola  
- tradycje świąteczne w naszych domach 
- wspólne kolędowanie  



ŚWIĘTA BOŻEGO 

NARODZENIA  

W NASZEJ SZKOLE 

- JASEŁKA  

-gazetka ścienna o tematyce Bożonarodzeniowej 

- życzenia świąteczne dla Rady Pedagogicznej i 

dla uczniów 

-wizyta w instytucjach naszego miasta 
- spotkanie opłatkowe  

PACZKA DLA  

„ NIEWIDZIALNYCH” 

- życzenia, świąteczne upominki oraz wspólne 

kolędowanie z podopiecznymi DPS oraz 

Księdzem Proboszczem z Parafii MB Pocieszenia 

PODSUMOWANIE PRACY S.U. 

I OKRES 

 

-złożenie sprawozdania z działalności S.U. 

-przedstawienie średniej z poszczególnych klas na 

gazetce ściennej 

- przedstawienie uczniów z najwyższą średnią na 

gazetce ściennej 

 

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI 

LUTY 

WALENTYNKI  
 

„JAŁMUŻNA 

WIELKOPOSTNA” 

 

 

MARZEC DZIEŃ KOBIET  

KWIECIEŃ 
DROGA KRZYŻOWA  

WIIELKANOC  

MAJ FESTYN PARAFIALNY  

CZERWIEC 

OŁTARZ NA BOŻE CIAŁO  
NOC FILMOWA  

W SZKOLE 
 

POŻEGNANIE  

ABSOLWENTÓW 
 

  

 

PRZEZ CAŁY ROK : 

 

- organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego  

- współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas 

- prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego  

- udział w akcjach charytatywnych: PACZKA DLA NIEWIDZIALNYCH, JAŁMUŻNA   

       WIELKOPOSTNA 

- patronowanie uroczystościom gimnazjalnym i państwowym 

- organizacja dyskotek 

- losowanie „Szczęśliwego numerku” 

- organizowanie konkursów szkolnych 

- współorganizowanie wyjść do teatru, opery 

- współpraca z przedszkolami, DPS, Parafią MB Pocieszenia, Radiem Nowohuckie.pl 

 

 

PODSUMOWANIE PRACY: 

 

1. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach szkolnych 

2. Uczniowie angażują się w działania zarówno na rzecz środowiska lokalnego, jak i poza nim: 



 DPS 

 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT 

 PRZEDSZKOLA 
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