
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. 
Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.  

Cele  Samorządu Uczniowskiego: 

▪ Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej; 

▪ Wyzwalanie pomysłowości uczniów; 

▪ Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za 

ich realizację; 

▪ Wyrabianie umiejętności planowania zadań; 

▪ Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej; 

▪ Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej; 

▪ Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

  

ZADANIA FORMY REALIZACJI UWAGI
WRZESIEŃ

Opracowanie planu 
pracy samorządu 

- ustalenie harmonogramu zadań 
i określenie terminów ich realizacji oraz 
osób odpowiedzialnych za ich 
wykonanie;

Wybory Samorządu 
Uczniowskiego 

- wybory przedstawicieli do samorządu 
przez poszczególne klasy, 
- zebranie samorządu  
- wypisanie propozycji zgłaszanych przez 
przedstawicieli samorządu do planu 
pracy; 
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Skrzynka problemów  - Reaktywacja skrzynki problemów, która 
wcześniej działała w szkole. (Uczniowie mogą 
do niej wrzucać informacje o problemach w 
szkole).

Objęcie pieczy nad 
funkcjonowaniem w szkole 
zasady  “SZCZĘŚLIWEGO 
NUMERKA”.

- losowanie każdego dnia jednego 
„szczęśliwego numerka”, który zwalnia ich 
posiadaczy od odpytywania w danym dniu oraz 
od niezapowiedzianych kartkówek;

Dzień Chłopaka  - gazetka z okazji Dnia Chłopaka 
- życzenia dla chłopców w szkole od SU 
- akcja krawat- Każdy chłopiec, który będzie w 
tym dniu ubrany w krawat, muchę lub 
czerwone skarpetki zostaje zwolniony z 
odpowiedzi oraz niezapowiedzianych 
kartkówek. 

PAŹDZIERNIK

DZIEŃ 
EDUKACJI 
NARODOWEJ

- zamieszczenie życzeń, 
okolicznościowych na gazetce ściennej, 
- Wykonanie upominków dla nauczycieli.  
- Dekoracja na korytarzu szkolnym z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

LISTOPAD

Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości

-gazetka okolicznościowa na  temat Święta 
Niepodległości; 
-udział w apelu

Andrzejki w naszej szkole - dyskoteka andrzejkowa  
- Kiermasz ciast, połączony z wróżbami 
andrzejkowymi.  

- W miarę 
możliwości 
chętni 
uczniowie 
przygotowują 
ciasta na 
kiermasz. 
Uzbierane 
pieniądze 
zostają 
przekazane na 
budżet SU. 
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25- listopada Dzień 
Pluszowego Misia  - zorganizowanie misiowej foto-budki dla 

uczniów klas młodszych  
- zabawy na korytarzu szkolnym 

GRUDZIEŃ

Mikołajki w naszej szkole - członkowie SU jako Mikołaj i Śnieżynki  
wręczają cukierki uczniom oraz wykonują 
pamiątkową fotografię. 

- Spotkanie z Mikołajem i jego pomocnikami- 
członkami SU 

- Dzień Mikołaja- mile widziane czapeczki i 
akcenty świąteczne. 

Międzyklasowy konkurs 
bożonarodzeniowy

- opracowanie regulaminu 
- ogłoszenie konkursu na zimowy witraż 
(Każda z klas otrzymuje jedno wyznaczone 
okno na korytarzu szkolnym i wykonuje na 
nim dekoracje)

,,I Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem”

- Udział w akcji charytatywnej  
Od 11 grudnia do 21 grudnia 
zorganizowanie akcji zbierania  
• nowych zabawek, materiałów 
plastycznych, gier 
edukacyjnych, książek dla 
dzieci;  
• środków czystości oraz 
kosmetyków i akcesoriów do 
pielęgnacji niemowląt, 
pieluch; 
które sprawią radość dzieciom 
potrzebującym naszego 
wsparcia Domów Dziecka lub 
Hospicjum dla Dzieci
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Kolędowanie i Kiermasz  Wspólne kolędowanie podczas przerw.  
( Wykonanie małej sceny na górnym korytarzu oraz dekoracji. Zapraszanie uczniów do 
wspólnego kolędowania) 

- Kiermasz ozdób świątecznych oraz świątecznych wypieków.   

STYCZEŃ

Włączenie się 
samorządu w akcję  
“WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY” 

- sprzedaż serduszek, 
- zbiórka datków do puszek wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców, 
- przekazanie pieniędzy na konto WOŚP;  

Dyskoteka karnawałowa - zorganizowanie zabawy kostiumowej dla 
wszystkich uczniów,  
- konkurs na pomysłowa maskę (przebranie),  

Podsumowanie I półrocza - zamieszczenie na gazetce ściennej SU  
informacji podsumowujących naukę  
w I semestrze,  
- ranking klas w szkole; 

LUTY

Walentynki -przygotowanie skrzynki na kartki 
walentynkowe, 
- doręczanie korespondencji 
walentynkowej przez „szkolnych 
listonoszy”; 
- dyskoteka walentynkowa;  
- Ogłoszenie akcji serduszko- Każdy, który w 
ten dzień będzie miał na sobie motyw serca 
zostaje zwolniony z odpowiedzi oraz 
niezapowiedzianych kartkówek.  

Dzień Kubusia Puchatka Akcja „Ubierz coś żółtego”  lub przebież się 
za postać z Kubusia Puchatka. Wspólne 
czytanie fragmentów bajek o Kubusiu 
Puchatku i inne niespodzianki.

MARZEC
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Święto Kobiet - napisanie kartek 
z życzeniami z okazji Dnia Kobiet,  
- konkurs na najsympatyczniejszego ucznia i 
najmilszą uczennicę w szkole (każdy uczeń 
typuje 1 ucznia i 1 uczennicę z klasy, którzy 
będą brali udział w wyborach. Następnie 
uczniowie będą głosować na swoich 
faworytów), wręczenie dyplomów, upominków 
zwycięzcom; 
- Dzień Kobiet – dzień kwiatów: każda 
dziewczyna, która będzie miała na sobie 
motyw kwiatowy zostaje zwolniona z 
odpowiedzi oraz z niezapowiedzianych 
kartkówek 

Wiosenalia 2022 - przygotowanie konkursów i konkurencji 
sportowych, wspólna zabawa i przywitanie 
wiosny 
- Zawody ping- pongowe. 

Dzień Wiosny oraz 

Dzień kolorowej skarpetki_ Światowy Dzień Osób z zespołem Downa 

 - Ogłoszenie akcji wykonania przez każdą klasę wiosennej dekoracji drzwi oraz przebrania 
się w kolorowe, kwiatowe stroje z okazji pierwszego dnia wiosny. 

-_Akcja „Ubierz kolorową skarpetkę” u nas w szkole również 21.03  

KWIECIEŃ

Wielkanoc w naszej szkole - zamieszczenie życzeń na gazetce ściennej 
SU; 
- Życzenia na apelu świątecznym 
-wspólne malowanie pisanek przez SU

Międzynarodowy Dzień 
Ziemi 

- gazetki związane z tym świętem wykonane 
przez każdą klasę. 

MAJ

Uczczenie rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja 

-akcenty poświęcone temu świętu 
na gazetce ściennej SU;  
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Prace w ciągu roku szkolnego: 

• organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego; 

• Organizowanie wydarzeń związanych z kalendarzem świąt nietypowych. 

 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;  

• prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;  

• współudział w uroczystościach szkolnych; 

• puszka charytatywna przy wejściu do szkoły- co miesiąc zmieniany cel zbiórki; 

•  promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskie; 

• Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły oraz na 
szkolnego facebooka.  

   

CZERWIEC

Konkurs talentów 
“Trzemeśnia ma talent”

- ogłoszenie konkursu, 
- promowanie umiejętności uczniów                      
w różnych dziedzinach: muzyce, plastyce, 
tańcu itd. 
-Komisja składająca się z uczniów oraz 
opiekuna  
- ogłoszenie i wręczenie nagród 

Wakacje tuż, tuż. -opracowanie wniosków do pracy na 
następny rok;  

Pożegnanie absolwentów - przygotowanie podziękowań i pożegnania  
od klas VIII
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