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 Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do 

działania w imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy 

uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie 

organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, 

suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z 

poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do kompromisu. Samorządność grupy 

pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich 

za własne. W dążeniu do realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, 

własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności. 

Na tych zebraniach będą planowane i wyznaczane zadania dla poszczególnych sekcji 

na najbliższy okres, a także odbędą się podsumowania już wykonanych działań. Każda sekcja 

omawia pozytywne jak i negatywne strony swoich przedsięwzięć, dzieli się wnioskami, które 

mają służyć jako baza materiałów do pracy dla przyszłych samorządów. Takie konstruktywne 

działania mają na celu ciągłe wzbogacanie i ulepszanie pracy samorządu, a jego członków 

uczą wnioskowania, ponoszenia współodpowiedzialności za swoje decyzje. 

 

Cele i zadania samorządu uczniowskiego 

I. Rozwijanie samorządności 

1. Opracowanie pracy SU. 

2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej „SU informacje” 

3. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach. 

4. Udział w uroczystościach szkolnych 

5. Systematyczne spotkania Rady SU 

6. Dokumentacja pracy SU. 

 

II. Akcje charytatywne 

1. Zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza” 

 

III. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub 

środowiskowe. 

1. Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. 

2. Dyskoteka Andrzejkowa. 

3. Zabawa karnawałowa. 

4. Bal szóstoklasisty na zakończenie roku szkolnego. 



IV. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone 

do konkursów. 

1. Konkurs na bożonarodzeniową kartkę świąteczną 

2. Konkurs na najbardziej oryginalne przebranie karnawałowe. 

3. Konkurs na najpiękniejszą pisankę. 

 

V. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich 

salach lekcyjnych w których odbywają się zajęcia. 

 

VI. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły. 

 

VII. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach. 

 

VIII. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów. 

 

 

 

 

Harmonogram działania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 

Termin Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni 

Wrzesień 

1. Opracowanie planu  

pracy SU na rok  

szkolny 2014/2015 

2. Przydzielenie zadań 

3. Zapoznanie z  

dokumentami  

szkolnymi 

4. Dzień Chłopaka 

- opracowanie i omówienie 

planu pracy – wyznaczenie 

uczniów odpowiedzialnych 

- przydzielenie uczniów do 

sekcji 

- zapoznanie z 

wewnątrzszkolnym  

systemem oceniania 

- dyskoteka dla wszystkich 

klas Szkoły Podstawowej 

Opiekun SU,  

zaangażowani  

uczniowie 

14 

Października 

Obchody Dnia Komisji  

Edukacji Narodowej 

przygotowanie 

okolicznościowych  

kartek z życzeniami dla 

nauczycieli 

Opiekun SU,  

zaangażowani  

uczniowie 

Cały rok 

Stałe informowanie  

nauczycieli i uczniów  

o życiu szkoły, pracy 

i akcjach SU 

- prowadzenie tablicy 

informacyjnej 

Opiekun SU, Rada SU 

Cały rok 
Dbanie o estetykę 

otoczenia (teren szkolny),            

Zagospodarowanie 

poszczególnych sal 

lekcyjnych, dbanie o 

właściwy wygląd i 

estetykę, 

Opiekun SU, Rada SU 

Cały rok Spotkania Rady SU 

- spotkania robocze SU 

- uroczyste spotkania  

okolicznościowe 

Opiekun SU, Rada SU 



Cały rok 

Współpraca Rady SU  

z samorządami  

klasowymi 

- informacyjne spotkania z  

samorządami klasowymi 

- udział w zadaniach i  

przedsięwzięciach 

podejmowanych  

przez SU gimnazjum 

Opiekun SU, Rada SU 

Październik 
Udział w akcjach 

charytatywnych 

- zbiórka pieniędzy w 

ramach akcji Udział w 

akcjach „Góra grosza” itp. 

Opiekun SU, Rada SU 

Listopad Andrzejki 

- dyskoteka andrzejkowa 

dla wszystkich klas Szkoły 

Podstawowej 

Opiekun SU, Rada SU 

11 Listopada 
Udział w mszy świętej  

z okazji 11 listopada 

- udział przedstawicieli SU 

w uroczystej mszy świętej 

w Sułkowicach 

Opiekun SU, Rada SU 

Grudzień Boże Narodzenie 

- ubranie szkolnej choinki 

- przygotowanie życzeń 

świątecznych 

- konkurs na 

bożonarodzeniową  

kartkę świąteczną 

- dekorowanie sal 

lekcyjnych 

- pomoc w zorganizowaniu 

jasełek 

Opiekun SU, Rada SU,  

wychowawcy klas, 

Styczeń Karnawał 

- zabawa karnawałowa 

połączona z konkursem na 

najbardziej oryginalny, 

samodzielnie wykonany  

kostium lub maskę 

karnawałową 

Opiekun SU, Rada SU 

Luty Walentynki - poczta walentynkowa Opiekun SU, Rada SU 

Marzec Dzień Kobiet - okolicznościowa gazetka Opiekun SU, Rada SU 

Kwiecień Wielkanoc 
- konkurs na najpiękniejszą 

pisankę 

Opiekun SU, Rada SU 

Maj 
Obchody rocznicy  

Konstytucji 3 Maja 

- udział w uroczystej mszy 

świętej w Sułkowicach 

Opiekun SU, Rada SU 

Czerwiec Dzień Dziecka 

- pomoc przy organizacji 

Dnia Dziecka 

- bal szóstoklasisty na 

zakończenie szkoły 

Opiekun SU, Rada SU 

 

Dyrektor    Rada SU    Opiekun SU 


