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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

NR 388 IM. JANA PAWŁA II  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

 

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze 

działo się wszystkim.” – Janusz Korczak 

 
 

Opiekun: 

Piotr Łopacki  
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CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

 

• Organizacja działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami. 

• Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły. 

• Dbanie o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogacanie jej tradycji. 

• Współdziałanie z innym organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej. 

• Prowadzenie akcji pomocy dla potrzebujących. 

• Rozwijanie samorządności, partnerstwa, demokratycznej formy współdziałania i przyjmowania 

współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

• Uczenie odpowiedzialności i tolerancji. 

• Integracja uczniów szkoły i kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

• Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 
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Termin Zadania Formy realizacji 

wrzesień • Zapoznanie uczniów  

z procedurami 

bezpieczeństwa związanymi 

z COVID - 19 

• Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego 

• Ustalenie planu działań na 

cały rok 

• Przedstawienie obowiązujących zasad zachowania podczas pandemii 

COVID - 19 

 

 

• Zgłoszenie kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. 

• Przeprowadzenie wyborów i wyłonienie zwycięzców. 

• Omówienie planu podczas spotkania Samorządu Uczniowskiego. 

październik • Kalendarz świąt typowych  

i nietypowych 

• Dzień bezpiecznego 

komputera (12 X) 

 

• Strój na Halloween (29 X) 

• Począwszy od października każdego miesiąca Samorząd Uczniowski 

wywiesza kalendarz z typowymi oraz nietypowymi świętami na dany 

miesiąc. 

• Gazetka informacyjna o bezpieczeństwie w sieci oraz cyberprzemocy. 

 

• Powołanie jury, które wybiera najciekawsze stroje z okazji Halloween. 

listopad • Dzień Kredki (19 XI) 

 

• Dzień Jeża (10 XI) 

• Prezentowanie ciekawych pomysłów na zabawy kredkami podczas wizyty  

w klasach młodszych. 

• Konkurs plastyczny na najciekawiej wykonanego jeża. Ogłoszenie konkursu, 

zbieranie prac oraz wyłonienie zwycięzców. 

grudzień • Przygotowanie gazetki 

szkolnej o tematyce 

świątecznej 

• Dzień górnika (3 XII) 

• Tworzenie bożonarodzeniowej gazetki ściennej. Ciekawe artykuły  

i ciekawostki związane ze Świętami Bożego Narodzenia z całego świata. 

 

• Konkurs na projekt stroju górniczego. Ogłoszenie konkursu, zbieranie prac 

oraz wyłonienie zwycięzców. 

styczeń • Dzień Babci i Dziadka • Przygotowanie gazetki tematycznej na tablicy Samorządu Uczniowskiego. 

• Przeprowadzenie ankiety pod hasłem „pomysły na najlepsze prezenty dla 

Babci i Dziadka”. 

luty • Poczta Walentynkowa (14 

II) 

• Udział w akcji „Góra 

grosza” 

• Przygotowanie specjalnej skrzynki na pocztę walentynkową, zbiórka 

liścików, dostarczenie do adresata. 

• Przeprowadzenie akcji zbiórkowej. 
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marzec • Dzień Kobiet (8 III) 

• Pierwsze Dzień Wiosny  

(21 III) 

• Dzień Gofra (25 III) 

• Przygotowanie życzeń i drobnych upominków dla wszystkich kobiet. 

• Zorganizowanie konkursu na wiosenny strój. 

 

• Wykonanie gazetki związanej z różnymi przepisami na pyszne gofry. 

kwiecień • Światowy Dzień Ziemi 

(22 IV) 

• Wykonanie gazetki o tematyce ochrony przyrody. 

• Urozmaicenie stroju szkolnego o zielone akcenty. 

maj • Dzień Matki (26 V) 

• Akcja przeciwko agresji  

i przemocy 

• Gazetka okolicznościowa na tablicy samorządu. 

• Wykonanie plakatów i kart informacyjnych. 

• Możliwość rozwiązywania zadań związanych ze źródłami agresji  

i sposobami radzenia sobie z nią. 

• Zachęcanie do udziału poprzez akcję propagującą. 

czerwiec • Dzień Dobrej Oceny (3 VI) 

 

• Podsumowanie pracy 

rocznej 

• Konkurs polegający na ułożeniu wiersza związanego z ocenami szkolnymi. 

• Wyłonienie najciekawszych prac i ich nagrodzenie. 

• Przygotowanie i złożenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego. 

cały rok 

szkolny 
• Aktualizowanie gazetki 

Samorządu Szkolnego 

• Opracowywanie i wywieszanie gazetek tematycznych. 

 


