
 

 

 

 

PLAN PRACY 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STANISŁAWA 

MARUSARZA  

W WOJCIECHOWIE  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

        opracowany przez: 

                                                                               Kamilę Wójtowicz – opiekun samorządu 

      Magdalenę Szabat – nauczyciel wspierający 

 

 



 CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

a) reprezentowanie ogółu uczniów; 

b) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w 

sprawach szkoły; 

c) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w 

stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły; 

d) rozwijanie demokratycznych form współżycia w grupie, współdziałania uczniów oraz przyjmowania 

współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;  

e) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i  

samodyscyplinowania się uczniów; 

f) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 

g) przedstawianie dyrekcji i radzie pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich 

sprawach szkoły; 

h) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, 

naukowej w szkole; 

i) upowszechnianie czytelnictwa; 

j) promowanie zdrowego stylu życia; 

k) diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej;  

l) spotkania Samorządu Uczniowskiego z opiekunami i Dyrektorem szkoły; 

m) działania wynikające z aktualnej sytuacji; 

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Opiekę nad SU w roku szkolnym 2020/2021sprawują: 

Kamila Wójtowicz 

Magdalena Szabat 

 

 

PLANOWANE ZADANIA DO WYKONANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

WRZESIEŃ 1. Organizacja kampanii wyborczej i wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

2. Ustalenie planu działań na cały rok szkolny. 

3. Przygotowanie harmonogramu uroczystości szkolnych, w których 

samorząd będzie brał czynny udział.  

4. Spotkanie informacyjno – sprawozdawcze z Dyrekcją Szkoły. 

5. Dzień Chłopaka – złożenie życzeń chłopcom, klasowe niespodzianki. 

PAŹDZIERNIK 1. Dzień Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników 

szkoły. 

2. Udział w ogólnopolskiej akcji „Pamiętamy!” 

LISTOPAD 1. Święto Zmarłych – gazetka okolicznościowa, prace porządkowe na 

cmentarzu. 

2. „Andrzejki” – gry i zabawy andrzejkowe. 

GRUDZIEŃ 1. Pomoc w organizacji Mikołajek w szkole.  

2. „Światowy Dzień Walki z AIDS” - gazetka. 

3. Wspólne pieczenie pierników z przeznaczeniem na cele charytatywne. 



4. Życzenia świąteczne – pomoc w przygotowaniu kartek okolicznościowych. 

5. Gazetka okolicznościowa z okazji świąt Bożego Narodzenia.  

STYCZEŃ 1. Gazetka okolicznościowa z okazji 158 rocznicy wybuchu powstania 

styczniowego. 

2. Dzień Patrona – Stanisława Marusarza. 

LUTY 1. Przedstawienie wyników za I półrocze – podsumowanie I półrocza.  

2. Koncert walentynkowy.  

3. Gazetka okolicznościowa z okazji Walentynek. 

4. Dzień Walki z Depresją 

MARZEC 1. „Dzień Kobiet” – życzenia i gazetka tematyczna. 

2. Pierwszy Dzień Wiosny – konkursy i zabawy dla uczniów. 

3. Wykonanie gazetki patriotycznej na temat gen. Witolda Pileckiego w 73. 

rocznicę rozpoczęcia jego procesu.   

4. Światowy Tydzień Mózgu- konkurencje klasowe z różnych przedmiotów. 

KWIECIEŃ 1. Życzenia i kartki z okazji świąt Wielkiej Nocy. 

2. Gazetka okolicznościowa z okazji Wielkanocy. 

3. Samorządowy informator egzaminacyjny. 

MAJ 1. Obchody świąt majowych – 1-3 maja. 

2. Pomoc w organizacji „Pikniku Rodzinnego”. 

CZERWIEC 1. Obchody szkolnego Dnia Dziecka. 

2. „Dzień bez alkoholu i zapobieganie narkomanii”- informator. 

3. Podsumowanie pracy samorządu uczniowskiego.  

4. Opracowanie wniosków na następny rok. 

PRZEZ CAŁY ROK 1. Comiesięczne Spotkania Samorządu Uczniowskiego. 

2. Udział w uroczystościach szkolnych. 

3. Praca na rzecz szkoły. 

4. Uruchomienie „Pogotowia naukowego” – propagowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

 

 


