
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie  

na rok szkolny 2020/2021 

 

    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. Plan pracy na rok 2020/2021 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego i jest 
dostosowany do możliwości, jakie daje praca zdalna.  

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. 

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 przedstawienie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności 
uczniowskiej, 

 współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organizacjami działającymi na rzecz 
środowiska lokalnego, 

 organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym oraz 
integracyjnym, 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce i w środowisku 
uczniowskim, 

 zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i 
nauczycielami, 

 promowanie szkoły w środowisku lokalnym, 
 udział w akcjach charytatywnych.    

 
Założenia na rok szkolny 2020/2021: 

 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. 

 
 

TERMIN ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

Wrzesień 

1. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego; 

2. Organizacja pracy SU w nowym roku szkolnym: 

 Przydział zadań członkom Zarządu SU. 

 Przeprowadzenie sondaży/wywiadów badających potrzeby i problemy uczniów.  

 Zapoznanie z dokumentami szkoły. 

 Opracowanie planu pracy. 
3. Rozpropagowanie informacji na temat działalności Młodzieżowej Rady Miasta Reda; 

4. Dzień Chłopaka – przeprowadzenie konkursów, ogłoszenie akcji „Krawat lub muszka 
zwalnia od pytania”; 

5. Udział w akcji: „Sprzątanie Świata” – zorganizowanie akcji terenowej, przygotowanie  
gazetki ściennej i plakatów zachęcających do działań proekologicznych; 

Październik 

1. Światowy Dzień Uśmiechu – rozpropagowanie informacji na temat święta, przygotowanie 
gazetki ściennej, ozdobienie drzwi do sal lekcyjnych uśmiechami i cytatami dotyczącymi 
uśmiechu; ogłoszenie akcji, by na ten dzień przybyć do szkoły w śmiesznym przebraniu; 

2. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów – dołączenie do akcji Marzycielska Poczta 
polegającej na pisaniu listów do chorych dzieci; przygotowanie ogłoszenia i skrzynki na 
listy, zachęcanie uczniów do udziału w akcji,  przesłanie listów do adresatów; 

3. Dzień Edukacji Narodowej - przygotowanie okolicznościowej gazetki ściennej; 

4. Przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Reda;  

5. „Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko!” – ogłoszenie zbiórki karmy dla schroniska; 
zbieranie darów i przekazywanie ich do „Ciapkowa” w Gdyni; 

6. Przystąpienie do akcji MEN „Szkoła pamięta!” – zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 
konkursów upamiętniających ważne postaci i wydarzenia oraz nawiązujących do tradycji 
Zaduszek;  

7. Rozpropagowanie we współpracy z biblioteką szkolną konkursu „1000 powodów, by 
czytać”; 

Listopad 

1. Święto Niepodległości – przygotowanie dla wychowawców materiałów na godziny 
wychowawcze z wykorzystaniem prezentacji interaktywnych; 

2. Międzynarodowy Dzień Tolerancji - 16 listopada - akcja informacyjna, przygotowanie 
multimedialnych scenariuszy lekcji godzin wychowawczych i przekazanie ich wychowawcom; 

3. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – rozpropagowanie konkursu Rzecznika Praw Dziecka, 
koordynowanie jego przebiegu w szkole, odesłanie prac; 

4. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – przygotowanie multimedialnych scenariuszy 



lekcji godzin wychowawczych i przekazanie ich wychowawcom; ogłoszenie Tygodnia 
Życzliwości – zabawy z zadaniami dla uczniów; 

5. Włączenie się w akcję Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą  „Zostań Mikołajem” – 
zorganizowanie zbiórki darów dla chorych dzieci i przygotowanie świątecznych paczek; 

6. Andrzejki - przygotowanie i przeprowadzenie w klasach zabaw i wróżb andrzejkowych; 
 

Grudzień 

1. Kiermasz Bożonarodzeniowy – włączenie się w akcję charytatywną; przeprowadzenie 
warsztatów, podczas których zostaną przygotowane ozdoby i kartki świąteczne; 

2. Mikołajki - ogłoszenie akcji: Czapka Mikołaja zwalnia od pytania, przygotowanie  voucherów 
dla klas jako świątecznych prezentów, zorganizowanie odwiedzin Św. Mikołaja;  

3. Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla pracowników szkoły 
i dla uczniów; 

4. Nasze drzewko choinkowe - wspólne ubieranie wirtualnej choinki; 

Styczeń 

1. WOŚP – pomoc w organizacji akcji; 

2. Bezpieczne ferie - akcja informacyjna; 

3. Podsumowanie pracy Samorządu Szkolnego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021; 

Luty 

1. Dzień Bezpiecznego Internetu - akcja informacyjna, konkurs na prezentację multimedialną; 

2. Walentynki - poczta walentynkowa; przygotowanie zabaw walentynkowych dla uczniów; 

3. Dzień Ciepłego Swetra – konkurs na stylizację sweterkową; akcja informacyjna; 

4. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – przygotowanie i przeprowadzenie 
zabaw i gier związanych z poprawnością językową; wewnątrzszkolny konkurs „Mistrz 
słowa”; 

Marzec 

1. Dzień Kobiet – życzenia i niespodzianki dla płci pięknej;  

2. Dzień św. Patryka – gry i zabawy dla uczniów; 

3. Światowy Dzień Poezji – akcja „Uwolnij wiersz”. 

Kwiecień 

1. Dzień Czekolady -  zabawy z motywem czekolady; 

2. Wielkanoc – świąteczne tradycje – przygotowanie gazetki/prezentacji na godziny 
wychowawcze; 

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

Maj 

1. Święto Konstytucji 3 maja – gazetka okolicznościowa lub prezentacja multimedialna; 

2. Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. 

3. Dzień Matki -wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU w klasach na temat: ”Za co 
kocham moją mamę?;  

Czerwiec 
1. Dzień Dziecka – zorganizowanie akcji "Wehikuł czasu fotografii" , czyli odtworzenie swojego 

zdjęcia z przeszłości w obecnych czasach (podobny strój, poza, tło itp.) 



2. Dzień Przyjaciela – zabawy i konkursy dotyczące przyjaźni; 

3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022; 

4. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021; 

• Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym; 

• sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2020/2021; 

 

  

 Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę 
potrzeb, zaistniałych problemów, konfliktów, specyficznych sytuacji). 

 

Przewodnicząca SU: 

Pola Pozańska 

Opiekunowie: 

Agnieszka Gomułka, 

Agnieszka Jurasz, 

Mateusz Kamiński, 

Agnieszka Naczk, 

Małgorzata Olszewska, 

Aneta Tokarczyk-Krakowska 

 

  

 


