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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

                      SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 
Lp. Tematyka  – problemy, 

zagadnienia 

Odpowiedzialni Termin 

realizacji 
1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

na rok szkolny 2015/2016 (powołanie 

przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, 

i sekretarza). 

 

 

 

opiekunowie SU 

 

wrzesień 

2015 

2. Powołanie poszczególnych sekcji: 

- do spraw rozrywki, 

- do spraw marketingu 

   i przedsiębiorczości, 

- do spraw dekoracji, 

- porządkowej. 

Ogłoszenie akcji prowadzonych przez 

SU. 

 

 

 

 

 

opiekunowie SU 

 

 

 

 

 

wrzesień 

2015 

3. Zebranie propozycji działania 

Samorządu Uczniowskiego                            

i opracowanie planu pracy. 

 

 

opiekunowie SU 

Rada SU 

 

wrzesień 

2015 

4. Utrzymanie ładu i porządku na terenie 

szkoły – przydzielenie dyżurów na 

dyskotekach i w czasie imprez 

organizowanych przez samorząd. 

 

 

opiekunowie SU 

 

sekcja porządkowa 

 

na bieżąco 

5. Wykonanie gazetek SU  na korytarzu              

z okazji: Dnia Chłopaka, Dnia Edukacji 

Narodowej, Święta Niepodległości,  

Bożego Narodzenia, Walentynek, 

Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, 

Dnia Dziecka. 

 

 

 

 

sekcja do spraw dekoracji 

 

 

 

na bieżąco 

6. 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

„Dzień Chłopaka” – „Dzień bez 

pytania” dla chłopców. 

 

Dyskoteka szkolna. 

 

 

Zbiórka żołędzi i kasztanów. 

Kontynuacja współpracy z Kołem 

Łowieckim.  

 

 

opiekunowie SU 

sekcja do spraw kultury 

i rozrywki 

sekcja porządkowa 

wychowawcy klas IV-VI 

 

 

opiekunowie SU 

sekcja porządkowa 

 

 

 

wrzesień 

2015 

 

 

 

październik 

2015 

8. Życzenia okolicznościowe i drobne 

upominki z okazji Dnia Nauczyciela. 

Gazetka okolicznościowa. 

opiekunowie SU 

sekcja do spraw kultury 

i rozrywki 

sekcja do spraw dekoracji 

 

październik 

2015 
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9. Udział w akcji „Góra grosza”. sekcja do spraw marketingu                    

i przedsiębiorczości 

opiekunowie SU 

wg 

kalendarza 

10. Wróżby andrzejkowe – dyskoteka 

szkolna, na której będą otwarte stoiska 

z wróżbami i innymi atrakcjami.  

 

 

opiekunowie SU 

sekcja do spraw kultury 

i rozrywki 

sekcja porządkowa 

wychowawcy klas IV-VI 

 

listopad 

2015 

 

 

11. Zorganizowanie i przeprowadzenie 

zbiórki słodyczy i przyborów 

szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin. 

Nawiązanie kontaktu z Domem 

Dziecka w Oświęcimiu.  

 

sekcja do spraw marketingu                   

i przedsiębiorczości 

opiekunowie SU 

 

 

grudzień 

2015 

12. „Wigilia szkolna” – składanie życzeń                   

i wręczenie nauczycielom upominków 

świątecznych. 

 

 

sekcja do spraw marketingu                   

i przedsiębiorczości 

opiekunowie SU 

 

 

grudzień 

2015 

13. „Karnawał trwa”- 

zabawa karnawałowa. 

Wybór Króla i Królowej Balu.  

 

opiekunowie SU 

sekcje SU,  

wychowawcy klas IV-VI 

 

 

styczeń 2016 

15. Dzień Świętego Walentego – 

poczta walentynkowa. 

Dyskoteka walentynkowa. 

opiekunowie SU 

sekcja do spraw kultury 

i rozrywki 

sekcja do spraw marketingu                   

i przedsiębiorczości 

sekcja porządkowa 

wychowawcy klas IV-VI 

 

 

 

luty 2016 

16. Podsumowanie pracy Samorządu 

Uczniowskiego za I semestr. 

 

           opiekunowie SU 

 

luty 2016 

17. Dzień wagarowicza w szkole.        opiekunowie SU 

 wychowawcy klas IV-VI 

 

 

marzec 2016 

18. Dzień Dziecka – rozgrywki sportowe. sekcja do spraw kultury 

i rozrywki 

czerwiec 

2016 

19. Podsumowanie pracy Samorządu 

Uczniowskiego za II semestr. 

Przeprowadzenie wyborów na 

opiekuna SU w roku szk.2016 /2017. 

opiekunowie SU 

sekcja do spraw marketingu                  

i przedsiębiorczości 

 

czerwiec 

2016 

 

Opiekunowie : Aneta Gumułka  

                        Barbara Leja 

 


