
 

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego. 
 Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU. 
 Kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. 
 Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego. 
 Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego szkoły oraz pomysłów zaproponowanych przez społeczność 
uczniowską.  

 Spotkanie integracyjne nowej Rady Samorządu Uczniowskiego. 
 Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU. 
 Organizacja Dnia Chłopaka w klasach. 
 Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

 

 

 Wysyłanie życzeń do zaprzyjaźnionych instytucji związanych z edukacją z 
okazji Święta Edukacji Narodowej. 

 Przekazanie życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczycielom i 
pracownikom obsługi 

 Posiedzenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 



 Opracowanie harmonogramu cyklicznych spotkań Rady SU. 
 Udział w programie artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym 

osobom pracującym w szkole. 
 Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego. 
 Przygotowanie gazetki tematycznej - Święto Zmarłych. 
 Rozpoczęcie akcji „Pokaż swój talent” – prezentacja prac plastycznych. 
 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” Kreatywne selfie z jabłkiem, gruszką i 

pietruszką.  

 

 

  

 

 Posiedzenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 
 Udział w apelu z okazji  Dnia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
 Gazetka prezentująca wróżby andrzejkowe. 
 Organizacja klasowych zabaw „andrzejkowych”. 
 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- dzień szalonego ubioru. 
 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - Czy znasz swoje prawa i obowiązki? – 

Samorząd zawiesza na korytarzu kartki z pytaniami o szkolne prawa i 
obowiązki oraz odpowiedziami na nie, dzięki czemu uczniowie mogą 
zweryfikować i pogłębić swoją wiedzę. 

 
 
 

 

 

 

 Posiedzenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 
 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”-  Jestem Mikołajem. Organizacja 

klasowych „Mikołajek”. 
 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Konkurs na kartkę bożonarodzeniową. 
 Boże Narodzenie - gazetka ścienna. 
 Konkurs na najlepiej udekorowaną salę lekcyjną. 
 Wysyłanie życzeń do zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia. 
 Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych. 

 

 



                     

 

 Posiedzenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 
 Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Karnawał szalonej fryzury. 
 Przygotowanie gazetki ściennej „Bezpieczne ferie zimowe”. 
 Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego  

za I semestr w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

 

 

 Posiedzenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 
 Organizacja szkolnej zabawy karnawałowej dla klas 1-8. 
 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- „I ty możesz zostać św. Walentym”. 

Poczta walentynkowa, zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami. 
 Gazetka tematyczna WALENTYNKI -Święto Miłości 14 lutego ubieramy się na 

czerwono. 

 

 

 

 Posiedzenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 
 Organizacja Dnia Kobiet w klasach. 
 Ścienna gazetka tematyczna z okazji Dnia Kobiet. 
 21.03. 2020 Dzień Zespołu Downa – dzień skarpetki nie do pary.              

Konkurs klasowy: nasza Marzanna.  
 Akcja „Wiosenne porządki wokół naszej szkoły”                      

przyporządkowanie zadań do poszczególnych klas. 

 

 

 

 

 Wysyłanie życzeń do zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Wielkanocnych. 



 Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, plakat. 
 Eko-wlepki – Samorząd rozmieszcza w szkole ekowlepki przypominające o 

nawykach przyjaznych dla środowiska, takich jak dokręcanie kranów, 
segregowanie odpadów czy gaszenie światła. 

 Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych,                                                       
ścienna gazetka tematyczna. 

 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”-                                                                    
W poszukiwaniu kolorowego jaja. 

 

 

 

 

 

 

 Gazetka ścienna - Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
 Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 
 Zainicjowanie akcji pt.: "Wakacyjna oś czasu" –                                   

informowanie uczniów o ilości dni w szkole,                                                   
które zostały do końca roku szkolnego. 

 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Dzień w dresie. 

 

 

 

 Tablica wakacyjnych marzeń. 
 Gazetka ścienna - wakacje. 
 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – dzień sukienki i koszuli !! 
 Pomoc w organizacji Dnia Otwartego Szkoły. 
 Spotkanie Prezydium SU podsumowujące                                                      

pracę w drugim półroczu 
 Opracowanie wniosków do pracy                                                                          

na następny rok szkolny. 
 Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego                                                     

na rok szkolny 2021/2022. 

 

 



 

 

 Koordynacja akcji zbierania puszek aluminiowych, zakrętek i zużytych baterii. 
 Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy 

koleżeńskiej.  
 Promowanie zdrowego trybu życia. 
 Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na 

tablicy SU. 
 Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły. 
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 
 Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- jako integracja środowiska 

uczniowskiego. 

 
 

   
 

 


