
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: 

1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Szkolnego za rok szkolny   
    2020/2021; 
 
2. Statut Szkoły; 

3. Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny; 

4. Koncepcję pracy szkoły; 

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 

6. Szkolny program rozwoju czytelnictwa; 

I. Cele: 

1. Aktywne i twórcze uczestniczenie w życiu społecznym szkoły. 
2. Odpowiedzialne reprezentowanie szkoły i funkcjonowanie w środowisku    
    uczniowskim. 
3. Uczenie się samodzielności, samorządności, aktywności, organizacji kulturalnego 
    życia w szkole i środowisku. 
4. Nabywanie umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej. 
5. Kształcenie umiejętności współpracy w budowaniu atmosfery wzajemnego 
    szacunku i zaufania w zespole. 
6. Rozumienie zasady i norm demokracji. 
7. Reprezentowanie ogółu uczniów.  
8. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 
    Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 
    patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie  
    i wzbogacanie jej tradycji. 
 
Popularyzowanie zasad zachowania w szkole 

Szanuję siebie 
Szanuję innych 
Szanuję swoją i cudzą własność 
Jestem uczciwy 
 
II. Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022: 

1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego 
    spełniania obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w Statucie Szkoły. 
 
2.  Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach Samorządu 
     Uczniowskiego umożliwiające wyrażenie opinii oraz realizację pomysłów  
     uczniowskich. 



 
3.  Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i 
     poszczególnych klas. 
 
4.  Dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych. 
 
5.  Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie 
     rozrywki. 
 
6.  Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między  
     uczniami i nauczycielami. 
 
7.  Zapobieganie wszelkim przejawom przemocy i agresji w szkole i poza szkołą. 
 
8.  Współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, Szkolnym 
Kołem Wolontariatu, nauczycielami oraz Radą Rodziców. 
 
9.  Włączanie się w pomoc charytatywną wychodzącą poza środowisko szkoły. 
 
III. Działania 

Wrzesień 

1.  Wykonanie dekoracji w gablocie SU –Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. 
 
2.    Kampania Wyborcza i Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły 
Podstawowej nr 18 – zgłaszanie kandydatur do opiekunów SU wraz z opisem 
pomysłów i planów na nowy rok szkolny. 
 
3.      Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego - ustalanie sposobu komunikacji  
oraz częstotliwości zebrań. 
 
 
Październik 

1.  Opracowanie  planu pracy SU w oparciu o propozycje uczniów. 
 
2.  Dzień Komisji Edukacji Narodowej  14.10 – wybór Nauczyciela Roku.  
 
3. Dzień dobrych i złych duszków 29.10 – uczniowie przebierają się za złe lub dobre 

postacie. 

 

Listopad 

1.   Narodowe Święto Niepodległości  11.11- wykonanie gazetki. 

2. Światowy Dzień Pluszowego Misia 25.11- konkurs literacki- „ Wiersze o misiu”. 

3 .Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 21.11 – Wybór w klasach 
„Koleżanki/Kolegi na medal”.  



 
 

Grudzień 

 

1. Zbiórka potrzebnych artykułów w ramach akcji „ I Ty możesz zostać św. 
Mikołajem”  

2. Najpiękniejszy świąteczny wystrój sali – konkurs dla klas w dwóch kategoriach 
I-III i IV-VIII. 
 

3. Dzień mikołajowej czapki i świątecznego swetra  6.12 – uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły wkładają tego dnia czapki mikołajowe oraz zabawne 
świąteczne swetry. 
 

4. Ubranie choinki szkolnej (hol szkoły). 
 
 

Styczeń 

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zbiórka pieniędzy przez członków SU. 

2. Bezpieczne ferie – gazetka. 
 

3. Podsumowanie pracy w I semestrze. 
 

4. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w I semestrze 
roku szkolnym 2021/2022. 

 
 
Luty 

 
1. Walentynki 14.02  

 
2. Konkursu fotograficznego pt. „ Zwierzęta w obiektywie”. 

 

3. Zbiórka karmy/potrzebnych rzeczy dla schroniska.  
 

 
 
Marzec 
 

1. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 21.03 
 

2. Dzień Motyli 14.03  - konkurs plastyczny  
 

 



Kwiecień 

   1.   Dzień Marchewki 5.04  – ubieramy się na pomarańczowo.  

   2.    Dni Książki 21 – 22.04 – SU czyta wybrane bajki i wiersze uczniom klas I  

 

 
    Maj 

1 Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja – wykonanie dekoracji w gablocie. 

2 Dzień Niezapominajki  15.05.-  ubieramy się na niebiesko  
 

3 Porady „starszych” kolegów dla przyszłorocznych klas IV – odwiedziny klas III . 
 

 
   Czerwiec 

 
1. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2021/2022. 

 
2. Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym. 

 
3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2021/2022. 

 

4. Pożegnanie klas VIII. 
 

 
Poza akcjami zaplanowanymi w poszczególnych miesiącach Samorząd Uczniowski  
proponuje następujące działania: 

 Skrzynka pomysłów i próśb uczniowskich 

 Wspólne piknikowanie  - zdrowe śniadania na świeżym powietrzu podczas 
długich  (przy sprzyjającej pogodzie w okresie wiosennym) 

 Szczęśliwy numerek (od listopada)  

 Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariuszy  

 Tematyczne dekoracje w gablocie SU 
 

 
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest otwarty. W trakcie trwania roku szkolnego 
może zostać uzupełniony o inicjatywy i pomysły uczniów .  
 
  

IV. Ewaluacja Planu pracy Samorządu Uczniowskiego 



Plan pracy będzie monitorowany w toku jego realizacji. Ewaluacja podsumowująca 

nastąpi na koniec roku szkolnego 2021/2022. Jej wyniki wykorzystane zostaną do 

usprawnienia form pracy w kolejnych latach. 

Metody ewaluacji: obserwacja, analiza dokumentacji, wywiady ustne. 

 


