
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS IV-VIII
w roku szkolnym 2022/2023

I Zespół składa się z następujących nauczycieli:
 Lena Łuczyńska - przewodnicząca 
 Anna Najdek – Bydłosz – opiekun

II Cele przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2022/2023:
 Współpraca z małym samorządem uczniowskim
 Reprezentowanie ogółu uczniów
 Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych 
szkoły

 Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz 
przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę

 Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny
i zdyscyplinowania uczniów

 Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU

ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI

OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE

1. Nawiązanie współpracy między 
opiekunami samorządu:

a) opracowanie planu pracy samorządu 
uczniowskiego  na bieżący rok szkolny

09.2022r. przewodniczący
zespołu

b) spotkania opiekunów (wymiana uwag, 
doświadczeń, omawianie spraw 
bieżących)

raz w miesiącu
według

harmonogramu
opiekunowie SU

c)  podsumowanie pracy SU, opracowanie 
sprawozdania z realizacji założonych 
celów

06.2023r. przewodniczący Su

2. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w kolejnych miesiącach roku 
szkolnego 2022/2023

WRZESIEŃ



Wybory członków Samorządu Uczniowskiego 09.09.2022r. wychowawcy klas

Wybór Rzecznika Praw Ucznia 09.2022r. opiekunowie SU

Zagospodarowanie stałych gazetek Samorządu według
harmonogramu

wyznaczeni nauczyciele

Dzień Kropki 15.09.2022r. opiekunowie SU

Dzień Chłopca (wybory najsympatyczniejszego 
chłopca w klasie, Dzień w krawacie)

30.09.2022r. wychowawcy klas

PAŹDZIERNIK
Dzień Uśmiechu (obdarowanie uczniów naklejką 
z uśmiechem, Cytrynowe Wyzwanie)

04.10.2022r. opiekunowie SU

Dzień Edukacji Narodowej – apel 10.2022r. opiekunowie SU 

Dzień w przebraniu 18.10.2022r. opiekunowie SU,
wychowawcy klas

LISTOPAD
Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2022r. opiekunowie SU 

Dzień Życzliwości (wspólne wykonanie drzewa 
życzliwości, życzliwe listy)

18.11.2022r. A. Najdek-Bydłosz

Światowy Dzień Pluszowego Misia (zdjęcia z 
maskotkami)

25.11.2022r. L. Łuczyńska, 

D. Wajda

Andrzejki (wróżby, dyskoteka klasowa) 25.11.2022r. wychowawcy klas

GRUDZIEŃ
Zbiórka żywności dla schroniska "Azyl" w 
Dzierżoniowie

12.2022r. wychowawcy klas,
szkolny wolontariat

Mikołajkowy Dzień (Dzień w mikołajkowych 
czapkach)

06.12.2022r. opiekunowie SU

Bożonarodzeniowe dekoracje szkoły (wykonanie 
ozdób na szkolną choinkę)

17.12.2022r.
opiekunowie SU,

wychowawcy klas,
nauczyciel plastyki

STYCZEŃ
Dzień w Piżamie i Kapciach 02.01.2023r. opiekunowie SU



Apel podsumowujący pracę w I półroczu 
(rozdanie nagród za konkursy)

1.01.2023r. opiekunowie SU

Dzień Bałwanka (Dzień białych ubrań, konkurs 
między klasowy na najbardziej pomysłową 
rzeźbę ze śniegu/pracę artystyczną)

20.01.2023r. opiekunowie SU,
wychowawcy klas

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
(wykonanie plakatów promujących, zbiórka 
pieniędzy, wysłanie na konto)

30.01.2023r. K. Bielecki

Bezpieczne ferie (spotkania z policją) 01.2023r. opiekunowie SU,
pedagog, psycholog

LUTY
Walentynki w szkole (sprzedaż serduszek, poczta
walentynkowa, ubieramy się na czerwono)

10.02.2020r. opiekunowie SU

Dni Patrona (udział w apelach) 02.2023r. opiekunowie SU

Wirtualny tłusty czwartek, zdjęcia Pączkożerców 16.02.2023r. wychowawcy klas

MARZEC
Dzień Kobiet (wybory najsympatyczniejszej 
dziewczyny w klasie, Dzień w spódnicy)

08.03.2023r. opiekunowie SU

Pierwszy Dzień Wiosny (Dzień Szalonych Ubrań,
Skarpet, przemarsz z plakatami)

21.03.2023r. opiekunowie SU

Światowy Dzień Muffinka 31.03.2023r. opiekunowie SU

KWIECIEŃ
Prima Aprilis (Dzień Żartów i Psikusów, Dzień 
bez plecaka)

03.04.2023r. opiekunowie SU,
wychowawcy klas

Światowy Dzień Zdrowia 07.04.2023r. J. Filipek,
opiekunowie SU

Dzień emotikonki (najciekawszy strój 
emotikonki)

14.04.2023r. opiekunowie SU

MAJ
Obchody Konstytucji 3 Maja 04.05.2023r. opiekunowie SU

Dzień muzyki 12.05.2023r. opiekunowie SU

Dzień z telefonem (zajęcia z wykorzystaniem 
telefonów) 

31.05.2023r. nauczyciele

CZERWIEC

Obchody Dnia Dziecka    01.06.2023r. opiekunowie SU

Dzień Przyjaciela 09.06.2023r. opiekunowie SU



Apel podsumowujący pracę w II półroczu 
(rozdanie nagród za konkursy)

18.06.2023r. opiekunowie SU

Śniadanie na trawie 22.06.2023r. opiekunowie SU

Bezpieczne wakacje (spotkania z policją) 06.2023r. opiekunowie SU

Wybory na przewodniczącego szkoły 06.2023r. opiekunowie SU

Wybór osobowości roku i nauczyciela roku 06.2023r. opiekunowie SU

Podsumowanie konkursu na „Superklasę”, wybór
klasy do Sztandaru Szkoły

06.2023r. opiekunowie SU

CAŁY ROK SZKOLNY

Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i 
szafek.

Dbałość o wystrój korytarza szkolnego.

Gazetka informacyjna, gazetka ze „szczęśliwym 
numerkiem”

Praca na rzecz szkoły.

Wykorzystywanie „Skrzynki z pomysłami” do 
poszukiwania ciekawych pomysłów uczniów.

cały rok
szkolony

opiekunowie SU

Plan pracy został opracowany 3 września 2022r. przez opiekunów SU w składzie:

                                 przewodnicząca – Lena Łuczyńska
                       opiekun – Anna Najdek - Bydłosz


