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„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. 

 Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.  

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.  

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”    

 

                                                                                                             JANUSZ KORCZAK 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W PEŁCZYCACH 

2022 – 2023 
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I Cele działania Samorządu Uczniowskiego 

 

 Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy  

i szkoły. 

 Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, 

obowiązkowości i odpowiedzialności. 

 Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich. 

 Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez 

szkolnych. 

 Wdrażanie podstawowych zasad wychowania. 

 Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych. 

 Poznawanie tradycji regionalnych. 

 Rozwój zainteresowań. 

 Osobiste angażowanie się w zwalczanie zła. 

 Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących 

pomocy. 

 Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich 

przedstawicieli na terenie szkoły, wsi, miasta, kraju. 

 Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności. 

 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. 

 Współpraca całoroczna z SKW i RR. 
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II Skład samorządu i zadania jego członków 

 
Przewodniczący 

 kieruje pracą zarządu SU, 

 dba o zapewnienie uczniom możliwości działania i realizowania własnych 

potrzeb i zainteresowań, 

 reprezentuje SU przed dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz 

na zewnątrz szkoły, 

 odpowiada za stworzenie planu pracy zarządu i sprawozdania  

z jego działalności oraz przedstawienie tych informacji uczniom i dyrekcji 

szkoły, 

 zwołuje i przewodniczy spotkaniom zarządu SU z radą samorządów klasowych 

oraz z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń 

działających w szkole. 

Wiceprzewodniczący 

 zastępuje przewodniczącego w czasie nieobecności, 

 pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków, przejmując 

odpowiedzialność za wykonywanie części zadań, 

 może pełnić funkcję rzecznika prasowego zarządu: informować innych uczniów 

o działaniach zarządu i ustaleniach podjętych na spotkaniach, 

 przed spotkaniami gromadzi wnioski i pomysły od wszystkich uczestników. 

Stali członkowie zarządu 

 kierują pracą sekcji/komisji, 

 dbają o angażowanie w działania SU jak największej liczby uczniów, 

 uczestniczą aktywnie w pracach i zebraniach zarządu SU, rady samorządów 

klasowych oraz przedstawicieli innych grup, kół zainteresowań, klubów, 

stowarzyszeń działających w szkole, 

 współtworzą programy pracy sekcji, inicjują działania prowadzone w ich 

ramach.  
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III. Planowane inicjatywy uczniowskie  
 

Wrzesień 

1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny. 

 

2. Obchody Dnia Chłopaka. 

 

Październik 

1. Dzień Edukacji Narodowej:  

- wykonanie i wręczenie drobnych upominków nauczycielom i pracownikom szkoły, 

- przygotowanie gazetki.   

 

Listopad 

1. Organizacja dyskoteki andrzejkowej. 

 

Grudzień 

1. Mikołajki szkolne:  

- wykonanie gazetki okolicznościowej, 

- akcja Niewidzialna ręka – przygotowanie paczek dla potrzebujących dzieci w gminie, 

- akcja PACZKA DLA SENIORA. 

 

2. Boże Narodzenie: 

- konkurs na najładniej przystrojoną klasę, 

- pierniczkowy konkurs, 

- Wigilijny Wieczór Kolęd i Pastorałek. 

 

Styczeń 

1. Dzień Babci i Dziadka – kartka dla Seniora. 

 

Luty 

1. Walentynowy wieczór – konkurs piosenek i wierszy o miłości. 

 

Marzec 

1. Dzień Kobiet – życzenia dla koleżanek i pań pracujących w szkole. 

 

2. Dzień zdrowego odżywiania: 

- degustacja owoców,  

- przygotowanie „zdrowych” poczęstunków, 

- spotkanie z dietetykiem. 

 

3. Pierwszy Dzień Wiosny: 

- zabawa w kolory, 

- konkurs na najzabawniejszą Marzannę. 
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Kwiecień 

1. Dzień Samorządności. 

 

2. Wielkanoc – konkurs na najpiękniejszą  dekorację wielkanocną. 

 

3. Obchody Dnia Ziemi: 

- wykonanie gazetki okolicznościowej, 

- akcja sprzątania świata. 

 

Maj 

1. Dzień Europy – rozpoczęcie projektu w rocznicę święta europejskich państw (9 maja). 

 

Czerwiec 

 

1. Dzień Dziecka – prezentacja i podsumowanie projektu Dzień Europy. 

 

2. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2022/2023. 

 

3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny 2023/2024 . 

 

 

 

 

 


