
1 

 

                                                                                             Wola, 01.09.2016r. 
 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO  
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe 
doświadczenia i jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku 
spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, ankiety ewaluacyjnej  
i wniosków z pracy samorządu w roku szkolnym 2015/2016 oraz lat 
ubiegłych. Plan pracy jest skorelowany z nadrzędnymi dokumentami 
normującymi pracę szkoły. 
 
 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego: 
 Reprezentowanie ogółu uczniów poprzez działanie na rzecz społeczności uczniowskiej  

i obrona jej praw. 
 Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności w działaniach  

na rzecz szkoły 
 Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo  

w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły 
 Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 
 Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 
 Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole i zapobiegania agresji. 

 

Zadania Formy  realizacji Odpowiedzialni 

 Organizacja pracy 
Samorządu Uczniowskiego 
w nowym roku szkolnym 
2014/2015. 
 Kształtowanie 
umiejętności zespołowego 
działania, samokontrola, 
samoocena i 
zdyscyplinowanie uczniów. 
 Wykazanie inicjatywy 
samorządowej oraz 
samodzielność w 
podejmowaniu 
różnorodnych aktywności 
na rzecz środowiska 
szkolnego - propozycje i 
działania zainicjowane 
przez uczniów. 

 

1. Przeprowadzenie wyborów samorządów klasowych 
zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego  

2. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego i 
wybranych we wrześniu  członków Rady Młodzieżowej. 

3. Realizacja w palnie pracy wniosków i propozycji  
uczniowskich. 

4. Zapoznanie  członków Samorządu Uczniowskiego klas IV z  
zasadami dotyczącymi realizacji zadań oraz oceny klasy za 
udział w życiu szkoły. Przypomnienie zasad członkom 
samorządu z klas V-VI.   

5. Aktualizacja i dostosowanie do potrzeb Regulaminu 
Samorządu Uczniowskiego  

6. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem 

 Wniosków i ankiet ewaluacyjnych 

 Regulaminu SU, 

 Programu wychowawczego szkoły 

 Programu profilaktyki 

 Obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN oraz Kuratora 
Śląskiego 

 propozycje uczniów do  pracy  w ramach samorządu dla 
klas IV – VI w roku szkolnym 2016/2017. 

7. Zaprojektowanie, wybór, zatwierdzenie i organizacja 
środków finansowych. 

8. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu 
Uczniowskiego. 

 Podjętych działań 

 Harmonogramu pracy i terminarz pracy 

 Tematyka apeli wychowawczych  

 Terminarz dyskotek i wieczorków tanecznych 

 Punktacja za prace i udział w życiu szkoły. 
9. Organizacja kampanii wyborczej pod hasłem ”I Ty możesz 

Wychowawcy klas 
Opiekun SU 
Rada Pedagogiczna 
Dyrektor szkoły 
Nauczyciele 
Uczniowie 
Opiekun SU 
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zostać członkiem Samorządu Uczniowskiego”. 
10. Przeprowadzenie wyborów do SU zgodnie z 

Regulaminem Samorządu na rok szkolny 2016/2017 we 
wrześniu 2016r. 

11. Podsumowanie pracy i realizacji zadań w roku szkolnym 
2016/2017. 

 Uczestnictwo w pracy 
szkoły- aktywność 
uczniów. 
 Kształtowanie 
odpowiedzialności za 
podejmowane zadania. 

 

1. Działalność SU i realizacja zadań wg opracowanego planu 
pracy. 

2. Zapoznanie uczniów ze Szkolnym Programu Profilaktyki 
realizowanym w szkole 

3.  Zapoznanie uczniów z Programem Wychowawczym  
Szkoły. 

4. Zapoznanie się i przypomnienie Statutu szkoły, Konwencji 
o Prawach Dziecka oraz regulaminu: 

 Praw i obowiązków ucznia 

 Wewnętrznego Systemu Oceniania 
5. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z: 

 Dyrekcją szkoły 

 Pedagogiem szkolnym 

 Wychowawcami klas 

 Z pracownikami obsługi i administracji 

 Rodzicami 

 Innymi organizacjami działającymi w szkole (Spółdzielnia 
Uczniowska "Złotóweczka", Klub europejski 
"eurojedynka", Klub ekologiczny "ekojedynka") 

 Włączanie się uczniów w realizację programu Erasmus+ - 
Festiwal nauki na Słowacji 

 

Opiekun SU 
Rada SU 
Dyrektor 
Pedagog szkolny 
Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 

 Koordynacja i kontrola 
pracy Samorządu 
Uczniowskiego 

1. Prowadzenie całorocznej dokumentacji pracy SU 

 teczka Rady SU- plany pracy, sprawozdania, regulaminy, 
protokoły; 

 karta udziału klasy w ustalonych do realizacji zadaniach; 

 protokoły spotkań członków Samorządu Uczniowskiego; 
2. Organizacja spotkań członków Rady SU z:  

 Opiekunem SU 

 Dyrektorem szkoły 

 Nauczycielami 
3. Posumowanie aktywności w pracy klas IV – VI w roku 

szkolnym 2016/2017 – inwencja własna. 

Opiekun SU 
Rada SU 
Samorząd klasowy, 
Wychowawcy 
Sekretarz SU 
Opiekun SU 
Dyrektor 
 

 Właściwy i rzeczowy 
przekaz informacji. 

 

1. Przepływ informacji 

 Komunikaty ustne podczas zebrań SU 

 Komunikaty pisemne dla samorządów klasowych 

 Tablica informacyjna SU 

  E-mail, facebook, blog-  stosowanie nowoczesnych form 
komunikacji  

 Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przez 
klasy organizujące działania samorządu 

2. Zagospodarowanie gazetki  Samorządu Uczniowskiego 
3. Zamieszczanie informacji promujących szkołę na stronie 

internetowej gminnym przez członków Rady SU 

Opiekun SU 
Członkowie SU 
Samorząd klasowy 
Sekretarz SU 
Rady SU 

 Udział młodzieży w życiu 
szkoły poprzez 
przygotowanie 
uroczystości, apeli oraz 
dodatkowych imprez.  
 Kształtowanie  
umiejętności zespołowego 

1. Udział w uroczystościach obchodów rocznic, świąt 
kościelnych, państwowych i lokalnych 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 – 
Przygotowanie rozpoczęcia roku  szkolnego, 
przygotowanie osób odpowiedzialnych za sztandar szkoły 

 wybuch II wojny światowej - zakup wiązanki kwiatów i 

Dyrektor 
Nauczyciele 
Członkowie SU 
Opiekun SU 
Rada SU 
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działania i 
współodpowiedzialność za 
jednostkę i grupę. 
 Tworzenie ceremoniału 
szkolnego, kultywowanie i 
wzbogacanie tradycji 
szkoły. 
 Kształtowanie postaw i 
wychowanie do wartości 

 

złożenie pod krzyżem i pomnikiem pamięci na osiedlu 
Wola I. 

 Festyn Rodzinny - Europejski Dzień Sportu 

 Narodowe Święto Niepodległości- zakup wiązanki 
kwiatów i udział w uroczystości 

 Święto Edukacji Narodowej- przygotowanie koncertu dla 
nauczycieli 

 Spotkanie Wigilijne z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 
przygotowanie życzeń dla pracowników oświaty i 
lokalnych urzędów. Wystrój szkoły. 

 Święta Wielkanocne 

 Konstytucja 3 Maja- „Radosna Majówka w 
Polsce”(wykonujemy flagi i kotyliony- konkurs dla klas I –
III, IV-VI ) 

 Dzień  Patrona Szkoły 4 czerwca - 20 rocznica nadania 
imienia szkole 

2. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017- przygotowanie 
uczniów odpowiedzialnych za sztandar szkoły. 

3. Powitanie Wiosny- Dzień Samorządności  
4. Szkolna Liga Naukowa   
5. Tydzień ekologiczny - Dzień Ziemi 
6. Dni kultury zdrowotnej  - propagowanie zdrowego stylu 

życia. 
7. Dzień Dziecka- Mała olimpiada sportowa  

 
 
 
 
 
 
 

 Organizowanie 
pozalekcyjnej kulturalnej 
aktywności uczniów i 
właściwego 
zagospodarowania czasu. 
 Integracja społeczności 
szkolnej. 

1. Działalność rozrywkowa. Organizacja  i udział w 
wieczorkach tanecznych – przygotowanie oprawy 
muzycznej 

a) Dyskoteka szkolna „Dzień chłopaka”-wybór dżentelmena 
roku 2016 IV- VI 

b) „Wieczór Andrzejkowy i Halloweenowy” IV - VI 
c)  „Bal karnawałowy” – wybór miss i mistera balu - koniec 

karnawału 
2. Szkolny Dzień życzliwości (wykonujemy ordery uśmiechu- 

konkurs dla klas I- VI, serdeczności na drzewko szczęścia,) 
3.  „Święto Halloween”- nowe tradycje, konkurs na 

najciekawszą dynie w klasie. 
4. Mikołajkowe szaleństwo czapkowe – wykonujemy czapki, 

wspólne zdjęcie uczniów szkoły w czapkach Mikołaja, 
organizacja spotkania w klasach I – VI 

5. Poczta Walentynowa- życzenia walentynkowe  
6. Organizacja i udział w  konkursach. 
7. Udział w imprezach kulturalno – oświatowych 

odbywających się na terenie gminy. 
8. Udział w zawodach sportowych, w wycieczkach, 

wyjściach do kina, teatru. 
9.  Udział w imprezach klasowych (wg planów 

wychowawców klas i samorządów klasowych) 
10. Udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, adopcja 

serca, wspieranie caritas w Pszczynie (zbiórka zakrętek), 
pełna miska dla schroniska - Fundacja Arkadia, Akcja 
Pajacyk, współpraca z PAH, UNICEF 

Opiekun SU 
Rada SU 
Rodzice 
Samorządy klasowe 
Rodzice 
Wychowawcy klas 
 
 

 Współodpowiedzialność  
w rozwiązywaniu 
problemów oraz 
partnerstwo w stosunkach 
uczniów z nauczycielami w 
realizacji celów 

1. Kontynuacja skrzynki problemów i pomysłów ucznia. 
2. Losowanie „Numeru szczęścia”. 
3. Stosujemy szkolny kodeks  zasad postępowania w 

relacjach rówieśniczych i kontaktach międzyludzkich 
„Vademecum uczniowskie”- w ramach przeciwdziałania 
agresji w szkole.  

Opiekun SU 
Pedagog szkolny 
Wychowawcy klas 
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wychowawczych szkoły. 
 Dbałość o właściwą 
atmosferę w szkole. 

4. Organizacja warsztatów samorządowych. 

 Kształtowanie postaw 
samorządności i 
przedsiębiorczości 
uczniów. 

1. Praca uczniów w sklepiku uczniowskim "Złotóweczka" 
2. Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza” w środowisku 

szkolnym. 
3. Udział w akcji "Pełna Miska dla schroniska" 
4. Zorganizowanie akcji charytatywnej na edukację dzieci z 

Afryki - adopcja serca - (Kiermasz, loteria fantowa) 
 

Opiekun SU 
Rada SU 
Nauczyciele 
 

 
Ponadto uczniowie samorządu uczniowskiego aktywnie włączą się w zadania szkoły 
dotyczące działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole, reprezentowania szkoły oraz 
organizacji wszystkich imprez zgodnych z kalendarzem imprez szkolnych. 

 
            Plan samorządu jest otwarty na nowe ciekawe propozycje dyrekcji, rodziców, 
wychowawców klas i uczniów. W czasie roku szkolnego plan może ulec zmianie.  
 
 
Nasze inicjatywy na ten rok: 

 Konkursy o patronie - literacki, plastyczny, filmowy 

 Wiosenny Przegląd Młodych Talentów - Śpiewam, tańczę, gram na instrumencie,.. 

 Współpraca z PAH, UNICEF  

 
 

HARMONOGRAM MIESIĘCZNY DZIAŁALNOŚCI SU 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 
 

Miesiąc 
 

 
Zadania do wykonania 

Wrzesień 

 Ustalenie planu pracy na nadchodzący rok. 

 Apel samorządowy – przedstawienie kandydatów do RSU 

 Wybór do Rady Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny 

 Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

 Spotkanie Rady Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi - 
przydział poszczególnym klasom zadań do wykonania w roku szkolnym 
2016/2017 

 Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka 

Październik 

 Światowy Dzień Zwierząt 4 październik 2013r.  

 Akcja "Pełna miska dla schroniska" 

 "Koncert talentów" z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 Akcja „Góra grosza” 

Listopad 

 Akademia z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

 Apel - Światowy Dzień Tolerancji 16 listopada 2015r. 

 Dzień Piernika  

 Dyskoteka andrzejkowa 

Grudzień 

 Mikołaj w szkole - akcja świąteczna paczka. 

 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 10 grudnia 2015r. 

 Akcje charytatywne – wspomagamy edukację dzieci w Afryce – Kamerun – 
koło Misyjne  

 Jasełka i wspólne kolędowanie – klasy 4a i 4b 

Styczeń 
 Apel samorządowy – podsumowanie pracy za I półrocze - bezpieczeństwo 

w czasie ferii zimowych. 

 Zabawa Karnawałowa  
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Luty 
 Dzień Bezpiecznego Internetu - apel wychowawczy. 

 Ogłoszenie konkursów związanych z patronem szkoły 

Marzec 
 Pierwszy dzień wiosny „Kolorowy Pierwszy Dzień Wiosny” 

 Bezpieczny Tydzień! 

Kwiecień 

 Okolicznościowa gazetka z okazji Światowego Dnia Zdrowia. 

 Światowy Dzień Ziemi 2014 

 Dzień Polskiej Niezapominajki – święto przyrody – przypomnienie o 
ochronie środowiska. 

 Spotkanie Wielkanocne społeczności szkolnej – klasa IIa, IIb i IIc 

 Wielki Polak - Rocznica śmierci  Papieża Jana Pawła II 

Maj 
 Dzień Europejczyka. 

 "Mam Talent" - turniej. 

 Dla Ciebie Mamo – konkurs na najpiękniejszy wiersz o mamie.  

Czerwiec 

 "Cała Polska Czyta Dzieciom" - XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

 Ogłoszenie konkursu plastycznego kolaż  - Nasz Patron. 

 20 rocznica nadania imienia szkole - Święto patrona - Bronisława 
Malinowskiego - 4 czerwca 2017r. 

 Apel samorządowy – podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 

  
                                                 Opiekun samorządu:  

mgr Katarzyna Maciąg 
 

 
 


