
PLAN PRACY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

2021/2022
 

AKCJE STAŁE:
 

prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego 

wywieszanie informacji o pracy S U oraz
przygotowywanie gazetek związanych 

informowanie wszystkich uczniów 

spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego 

współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
przekazywanie informacji o działalności
Samorządu Uczniowskiego na stronę internetową
szkoły;
współpraca z wolontariatem szkolnym;
udział w uroczystościach szkolnych ;
działania wynikające z aktualnej sytuacji.

     i dbanie o jej estetykę; 

     z aktualną tematyką;

     i wychowawców klas o organizowanych akcjach;

     z opiekunami;



Wrzesień
Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego;
Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2021/2022;
Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników
przeprowadzonych wyborów;
Dzień Chłopaka – współorganizacja gier i zabaw na boisku
szkolnym.

Październik
Konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej pt. „Rozpoznaj
swojego nauczyciela”;
Udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych;
Promowanie zasad kulturalnego zachowania – wykonanie
gazetek: „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”.

Listopad
Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki z
okazji 11 listopada;     
Andrzejki – dyskoteka szkolna z konkursami i wróżbami.

Grudzień
6 XII - Dzień Mikołajkowej Czapki;
Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na najładniejszą
kartkę świąteczną;
22 XII - Międzyklasowy Konkurs Kolęd;
Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady
Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły.

Styczeń
Pomoc w organizacji  Balu Karnawałowego;
Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej;
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu
Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2021/2022.

 
 



Luty
14 II - Cykl kolorowe dni: czerwono-różowy;
Walentynki -zorganizowanie poczty walentynkowej;
Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Walentynek.

Marzec
8 III - Dzień Kobiet – Konkurs pt. „Wybieramy dziewczynę
naj…”;
21 III Dzień kolorowych skarpetek.

Kwiecień 
1 IV - Cykl kolorowe dni: niebieski;
Wielkanoc - przygotowanie gazetki okolicznościowej;
22 IV - Obchody Dnia Ziemi – wykonanie gazetki
okolicznościowej.

Maj
Dzień szalonej fryzury;
Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
wykonanie okolicznościowej gazetki;
19 V - Coś dobrego dla innego – Dzień dobrych uczynków.

Czerwiec
1 VI - Dzień Dziecka : pomoc w organizacji zabaw i
konkursów; Nauczyciele kontra uczniowie;
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
szkolnym 2021/2022;
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu
Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2021/2022;
Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”;

 
 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty.
W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o

inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z
działalnością Samorządu Uczniowskiego.


