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Szkoły Podstawowej nr 4                                                                     

im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie  

na rok szkolny 2019/2020 

 

    Plan pracy Samorządu Uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym 
zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza 
ze Statutem Szkoły oraz Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.  

Planowana działalność Samorządu Uczniowskiego jest pochodną propozycji zgłaszanych przez Zarząd 
Samorządu Uczniowskiego oraz wszystkich uczniów szkoły, w ramach współpracy z przedstawicielami 
samorządów klasowych oraz przeprowadzonej we wrześniu 2019 r. ankiety badającej potrzeby i 
problemy uczniów. Plan pracy na rok 2019/2020 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego.  

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej 
pracy tak, by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania. 
 
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: 

· Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły, 

· Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole, 

· Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju. 

 
Założenia na rok szkolny 2019/2020 

· Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym; 

· Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym 
działaniu na rzecz szkoły i środowiska (wolontariat, akcje charytatywne); 

· Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu 
społecznym (budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji); 

· Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego; 

· Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami, 

· Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych; 

· Rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych, 

· Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach; 

· Przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu; 

· Wpajanie uczniom konieczności stosowania w życiu codziennym zasad kultury słowa i kultury osobistej; 

· Dbanie o bezpieczeństwo w szkole, o mienie szkolne i dobre imię szkoły. 

 



Prace w ciągu roku szkolnego: 

Samorząd Uczniowski: 

 współpracuje z Dyrekcją, Wychowawcami klas, biblioteką, pedagogiem oraz świetlicą, poprzez 
pomoc w realizacji Programu Wychowawczo -Profilaktycznego; 

 współpracuje z samorządami klasowymi i czuwa nad realizacją zadań; 

 współpracuje ze świetlicą szkolną w celu szerzenia wśród dzieci zdrowych nawyków 
żywieniowych i pomocy przy pracy z najmłodszymi dziećmi w szkole; 

· organizuje zebrania z przewodniczącymi klas i ustala zadania; 

· prowadzi gazetki ścienne samorządu uczniowskiego; 

·  prowadzi zakładkę na stronie internetowej Szkoły; 

· bierze udział w akcjach charytatywnych; 

· rozwija w uczniach chęć dobrowolnej pomocy – akcje charytatywne i wolontariat. 

· pomaga w organizacji uroczystości szkolnych i przedsięwzięć szkoły; 

· udział w projekcie „Strefa ciszy”; 

· organizuje dyskoteki szkolne; 

· organizuje kiermasze i zbiórki, np. na schronisko dla zwierząt lub kiermasz bożonarodzeniowy; 

· czuwa nad uczniami , pomagając dyżurować na przerwach oraz stoi na straży przestrzegania regulaminu 
szkolnego. 

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy. 

 
 

Termin Zadania i sposoby ich realizacji 

Wrzesień 

1. Organizacja pracy Samorządu Szkolnego w nowym roku szkolnym 

 Uruchomienie działalności Samorządu Szkolnego 

 Przydział zadań 

 Przeprowadzenie i analiza ankiety badającej potrzeby i problemy uczniów  

 Zainicjowanie powstania w szkole „Strefy ciszy”, przeprowadzenie sondy wśród 
uczniów w sprawie lokalizacji miejsca, które stanowiłoby kącik ciszy. 

 Opracowanie planu pracy 

 Zapoznanie z dokumentami szkoły 
2. Rozpoczęcie całorocznej akcji "Szczęśliwy numerek” 
3. Rozpropagowanie informacji na temat działalności Młodzieżowej Rady Miasta Reda 

4. Dzień Chłopaka - dyskoteka szkolna, życzenia dla chłopców, prezenty - losy 

5. Prowadzenie prac porządkowych w szkole i wokół szkoły oraz prac na rzecz ochrony 
środowiska. Udział w akcji: „Sprzątanie Świata”, gazetka ścienna 

 



Październik 

1. Dzień Edukacji Narodowej 

 wykonanie upominków dla pracowników szkoły 

 przygotowanie okolicznościowej gazetki ściennej 
2. Przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Reda  

3. Wykonanie plakatu informującego o zbiórce darów dla schroniska 

4. „Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko!” – ogłoszenie międzyklasowego konkursu na 
zbiórkę karmy dla schroniska dla zwierząt 

5. Początek akcji „Góra grosza” 

6. Zainicjowanie i przeprowadzenie akcji propagującej czytelnictwo – „ Czytanie nie boli!” 

 

Listopad 

1. Sprawowanie opieki nad lokalnymi miejscami pamięci narodowej  (uporządkowanie miejsc, 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy) 

2. Święto Niepodległości – przygotowanie gazetki 
3. Poznaj swój styl uczenia się – przeprowadzenie ankiet i przygotowanie materiałów 

informacyjnych  dla uczniów i nauczycieli  
4. Międzynarodowy Dzień Tolerancji - 16 listopada - akcja informacyjna 
5. Światowy Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada - akcja informacyjna 
6. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – konkurs na plakat 
7. Andrzejki w naszej szkole 

 dyskoteka szkolna 

 przygotowanie stoiska wróżb 
 

Grudzień 

1. Nasze drzewko choinkowe - wspólne ubieranie choinki 
2. Gazetka ścienna o tematyce świątecznej, dekoracja korytarzy 
3. Zakończenie akcji „Góra grosza” i wysłanie zebranych pieniędzy. 
4. Tydzień życzliwości. 
5. przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla pracowników szkoły 

i dla uczniów 
 

Styczeń 

1. Dzień Bezpiecznego Internetu - akcja plakatowa 

2. Bezpieczne ferie - akcja plakatowa 

3. Podsumowanie pracy Samorządu Szkolnego w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 

 

Luty 

1. Dzień Pizzy podczas godzin wychowawczych  
2. Walentynki 

 wystrój korytarza szkolnego 

 poczta walentynkowa dla wszystkich klas 
 

Marzec 

1. Dzień Kobiet  

 Prezenty – losy, życzenia, gazetka ścienna 
2. „Wiosenny zawrót głowy” – konkurs na wiosenny wystrój klas. 



3. Pierwszy Dzień Wiosny: 

 prowadzenie lekcji przez uczniów kl. VII i VIII 

 konkurs na najbardziej pomysłowo przebraną osobę 
 

Kwiecień 

1. Dzień Czekolady (12 kwietnia) 
2. Wielkanoc – świąteczne tradycje – gazetka ścienna 
3. „Nie pal, nie pij, zdrowo żyj” – akcja plakatowa i działania profilaktyczne przeciwdziałające 

nałogom. 
4. Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej; 

 

Maj 

1. Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej - przygotowanie wystawy prac dzieci z 
całego roku szkolnego oraz wybranie najciekawszych z nich.  

2. Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. 

 

Czerwiec 

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 

2. Dzień pidżamy 

3. Dzień Rodziny – zorganizowanie festynu  

4. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020; 

• Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym 

• sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020. 

 

  

  

  

 


