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SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO  

GIMNAZJUM NR 1 

W PEŁCZYCACH  

 

NA ROK SZKOLNY 2017/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W PLANIE PRACY KŁADZIE SZCZEGÓLNY 
NACISK NA: 

• TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU SAMODZIELNO ŚCI  
I SAMORZADNO ŚCI UCZNÓW POPRZEZ WYRABIANIE POCZUCIA 

ODPOWIEDZIALNO ŚCI ZA PODJĘTE ZADANIA, 
• BUDOWNIE POZYTYWNEGO, SPRZYJAJ ĄCEGO UCZENIA SIĘ 

KLIMATU W SZKOLE, 
• ROZWÓJ ZAINTERESOWA Ń NAUKOWYCH, SPORTOWYCH  

I ARTYSYCZNYCH, 
• TWORZENIE WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO 

DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH, 
• TWORZENIE SILNEJ WI ĘZI MIEDZY WSZYSTKIMI UCZNIAMI, 

• DBANIE O MIENIE SZKOLNE I DOBRE IMI Ę SZKOŁY, BUDOWANIE 
POCZUCIA ODPOWIEDZIANO ŚCI I SZACUNKU 

 
SPOTKANIA, DYSKOTEKI, WYDARZENIA CYKLICZNE:  

 
ZEBRANIA RADY SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO:  

• Pierwsza środa miesiąca oraz zgodnie z potrzebami.  
• Terminy dyskotek szkolnych: wg zapotrzebowania uczniów 

• Losowanie szczęśliwego numerka: codziennie. 
 

KONKURS NA:  
• Zaprojektowanie maskotki szkoły, 
• Najlepszy film promujący szkołę  

• Kółko mi ędzynarodowe (polegało to będzie na tym, że na kółku między 
narodowym będą osoby zainteresowane dowiadywać się o różnych kulturach 
innych państw + do wydania gazetki szkolnej dodawany będzie krótki teks o 

kulturze danego kraju, zaprezentowane w dniu dziecka) 
 
 

TERMIN ZADANIA  

 

FORMY REALIZACJI  ODPOWIEDZIALNY 

WRZESIEŃ 

 

1.Opracowanie 
Planu Pracy 
Samorządu 
Uczniowskiego.  
 
 
 
 
 
 

Spotkanie samorządu i 
wybór wg regulaminu SU 
oraz poprzez głosowanie 
jawne prezydium sam., 
czyli: zastępcy, sekretarza - 
podział samorządu na 
sekcje: dekoracyjną, 
artystyczną, informacyjną, 
dyskotekową i określenie 
zadań do każdej z sekcji - 

opiekun SU, Rada 
Samorządu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dzień Chłopaka-
dyskoteka szkolna 
połączona z 
konkursami dla 
uczniów. 

aktualizacja planu pracy 
oraz zebranie propozycji 
zgłaszanych przez 
przedstawicieli samorządu 
do planu pracy na rok 
2017/2018 - ustalenie 
harmonogramu zadań i 
określenie terminów ich 
realizacji oraz osób 
odpowiedzialnych za ich 
wykonanie 
 
DYSKOTEKA SZKOLNA, 
integracja społeczności 
szkolnej 

 

PAŹDZIERNIK 2. Dzień Edukacji 
Narodowej   

Włączenie się w organizację 
apelu z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej - złożenie 
życzeń pracownikom szkoły 
- wręczenie upominków 

Opiekun SU, SU, 
poczet sztandarowy  

LISTOPAD 1. Obchody 
Narodowego 
Święta 
Niepodległości. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Dzień 
tematyczny: 21.XI 
niebieski kolor  
 
3. Andrzejki w 
naszej szkole  

4. Działalność 
charytatywna:- 
udział w 
Ogólnopolskiej 
Akcji „Góra 
Grosza” 

5. Rozpoczęcie 
konkursu na 
maskotkę szkoły 

Udział przedstawicieli 
samorządu w 
uroczystościach kościelnych 
i gminnych organizowanych 
corocznie z okazji Święta 
Niepodległości.  
 
 
 
 
 
Uczniowie przebrani na 
niebiesko 
 
 
Dyskoteka andrzejkowa - 
andrzejkowe dedykacje, 
dyżury uczniowskie - 
sprzedaż biletów  
 
Wywoływanie empatii, 
rozbudzanie chęci niesienia 
pomocy 

 

 

Ogłoszenie konkursu na 
maskotkę szkoły  

Opiekun SU, 
dyrektor, poczet 
sztandarowy, 
przedstawiciele SU  



 
 

GRUDZIEŃ 1.Szkolne 
Mikołajki  
 
W świątecznym 
nastroju  
2.Konkurs na 
najładniejszą 
bombkę 
choinkową  

3.Akcja 
informacyjna- 
gazetka 

 

- przygotowanie 
mikołajkowego apelu - 
wystawienie mikołajkowego 
przedstawienia - wykonanie 
kartek świątecznych - 
życzenia świąteczne dla 
zaprzyjaźnionych osób, 
szkół, sponsorów na 
wykonanych kartkach - 
konkurs na najładniejszy 
stroik - życzenia dla 
uczniów i pracowników 
szkoły  

Opiekun SU, SU, 
uczniowie ze szkoły 
Dyrektor Szkoły, 
opiekun, sekcja 
dekoracyjna, SU, 
Wolontariusze  

STYCZEŃ 1.Bezpieczne ferie 
zimowe- akcja 
informacyjna. 
 
2.Podsumowanie 
pracy SU w 
pierwszym 
semestrze  

Zachęcanie do aktywnego i 
bezpiecznego wypoczynku 
w czasie ferii zimowych 
 
Omówienie efektów pracy 
SU - sprawozdanie z 
działalności SU  

Opiekun SU, SU  

LUTY 1.Szkolne 
Walentynki  
 
 
 
 
 
 
 
2.  18.02.2015 
dzień tematyczny: 
kolor czerwony 

 Sprzedaż kartek 
Walentynkowych  
Walentynkowa poczta 
zakochanych  
 Apel walentynkowy - 
dyskoteka Walentynkowa  
Sprzedaż biletów  
Dedykacje  
 
Dzień 18.02.2015r. dniem 
na czerwono, osoby ubrane 
na czerwono zwolnione z 
pytania i kartkówek. 

Opiekun, SU – sekcja 
dekoracyjna, 
informacyjna  
i dyskotekowa  

MARZEC 1.Międzynarodowy 
Dzień Kobiet  
 
2. Wielkanoc  

- przygotowanie upominków 
dla pań pracujących w 
szkole, pomoc w 
przygotowaniu apelu z 
okazji Dnia Kobiet 
(przedstawienie) - apel z 
okazji świąt wielkanocnych 
- życzenia z okazji świąt 
oraz wręczenie upominków  

Opiekun, sekcja 
dekoracyjna, sekcja 
artystyczna opiekun, 
sekcja dekoracyjna 
SU,  

KWIECIEŃ 1. Dzień 
Tematyczny: kolor 
zielony 17 IV 
2. Dzień Ziemi 

Dla uczniów ubranych na 
zielono,  
 
Międzyklasowy konkurs 

Opiekun SU, SU 



plastyczny z 
wykorzystaniem różnych 
odpadów, produktów 
recyklingowych (technika 
dowolna) na temat „My dla 
Ziemi” w formie plakatu 
A2,( zawieszają go na 
drzwiach swoich klas, od 
strony korytarza)  
 
oceniane będą 30.04.18r. 
przez wyłonione jurry.  

MAJ 1. Dzień 
tematyczny: 
spódnice 15 V  
2. Konkurs 
filmowy:  
„Moja szkoła”  
3. Dzień 
tematyczny: dwa 
różne buty 29 V  

 Dla uczniów w spódnicach  
 
Opracowanie regulaminu,  
Ogłoszenie konkursu,  
Rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród  
 dla uczniów ubranych w 
dwa różne buty.  
 

Opiekun SU, SU 

CZERWIEC 1. Dzień 
tematyczny: 
plażowicz 12 VI  
2. Podsumowanie 
pracy  
Samorządu 
Uczniowskiego  
3. Zakończenie 
roku szkolnego  
Pożegnanie 
absolwentów  
Wakacje tuż, tuż.  

Dla uczniów przebranych za 
plażowicza  
 
 Porządkowanie materiałów 
samorządu uczniowskiego  
 
I opracowanie wniosków do 
pracy na następny rok,  
Uroczysty apel na 
zakończenie roku szkolnego 
(przygotowanie i pomoc w 
jego prowadzeniu),  
Okolicznościowa gazetka 
ścienna.  
 

Opiekun SU, SU 

Cały rok  
 

 
1. „Szczęśliwy 
numerek”  
 
2. Konkurs na 
Super klasę  
 
3.Konkurs na 
Najlepszą Klasę  

 
4. Opieka nad 
sztandarem 

Losowanie szczęśliwego 
numerka  
Ogłoszenie konkursu 
podczas apelu szkolnego 
ogłoszenie zapoznanie z 
kryteriami oceniania oraz 
wręczenie nagród podczas 
apelu  
 Ogłoszenie zwycięzcy oraz 
wręczenie nagród podczas 
apelu - udział w 
uroczystościach szkolnych, 

Opiekun SU, SU 
opiekun SU, 
uczniowie z pocztu 
sztandarowego, sekcja 
informacyjna, sekcja 
dekoracyjna,  



szkolnym 
  
5. Tematyczne 
gazetki SU  

gminnych i państwowych  
 Wykonywanie gazetek 
okolicznościowych  

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego uwzględnia propozycje przedstawicieli SU oraz jest 
spójny z kalendarium wydarzeń szkoły na rok szkolny 2017/2018. Zebrania Rady Samorządu 
Uczniowskiego oraz całego SU będą odbywać się w miarę potrzeb z inicjatywy opiekuna 
bądź przedstawicieli SU.  

 


