
Samorząd Uczniowski 

Plan działań na I semestr roku szkolnego 2014/2015 

 

1. Cel i Zadania: 

a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim 

postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i 

zadaniami społeczności szkolnej, uznanie ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej 

inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. 

b) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 

patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej 

tradycji. 

 

2. Zadania Samorządu na rok szkolny 2014/2015: 

a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania 

obowiązków szkolnych. 

b) Rozwiązywanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie 

rozrywki. 

c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym. 

d) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami. 

e) Zapobieganie agresji przemocy w szkole i poza szkołą. 

f) Wzmocnienie współpracy ze SP nr 354. 

 

3. Działania stałe: 

a) Spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych i chętnymi przy pomocy samorządu 

uczniowskiego. 

b) Losowanie „Szczęśliwego Numerka”. 

c) Organizacja uroczystości i imprez szkolnych. 

d) Współpraca z dyrekcją i nauczycielami. 

e) Współpraca z wolontariatem i radiowęzłem. 

 

 

4. Rozwijanie samorządności: 

a) opracowanie planu SU 



b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU (parter szkoły) 

c) Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach. 

d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc przy ich organizowaniu i przeprowadzeniu np. 

Otrzęsiny klas I i dyskotek. 

e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, 

Jasełka, Dzień Edukacji Narodowej itp. 

f)Systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie i organizowanie 

pracy. 

g) Sprzedaż ciast podczas zebrań z rodzicami oraz dni otwartych. 

h) Akcje charytatywne: 

 Włączenie się w akcję „Góra Grosza” 

 WOŚP 

 Zakręcona Akcja – zbiórka plastikowych nakrętek 

i) Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska – udział w akcjach 

ekologicznych. 

j) Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do 

konkursów, gazetki okolicznościowe itp. 

 

 

 

Szczegółowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

 

Przez cały rok szkolny klasy będą konkurowały o nagrodę Dyrektora. Każde działanie jest 

punktowane. Frekwencja, zachowanie, wystrój sali, nieusprawiedliwione godziny. Tabela 

na każdy miesiąc będzie wisiała na parterze. 

 

Wrzesień: 

- Wybór Samorządu Uczniowskiego 

- Organizacja SU 

- Kolorowy Dzień 

- Losowanie „Szczęśliwego numerka” 

- Zebranie SU z przewodniczącymi klas  

- 26.09 Międzynarodowy Dzień Języków Obcych 



 

Październik 

- 02.10 – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy (plakaty, ulotki dotyczące przemocy, 

cyber przemocy, przemocy fizycznej i psychicznej) 

- Dzień Edukacji Narodowej 

- Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych 

- Najładniejszy bukiet jesieni 

- Konkurs fotograficzny „Barwy Jesieni” 

- „Góra Grosza” 

- Konkurs Savoir – Vivre 

- Losowanie „Szczęśliwego numerka” 

- Uczestniczenie w zebraniach klasowych – sprzedaż ciast 

- Konkurs na najciekawszą dynię 

- Najstraszniejszy strój na Halloween 

 

Listopad 

- Wystrój klas oraz gazetka SU „Wszystkich Świętych” oraz Dzień Niepodległości 

- Uczestniczenie w Dniu Otwartym/Zabraniu z rodzicami 

- Losowanie „Szczęśliwego numerka” 

- 05. 10 – Dzień Postaci z Bajek - Czytanie bajek w SP nr 354 

 

Grudzień 

01.12 Światowy Dzień Walki z Aids 

- Dzień Świętego Mikołaja 

- Odwiedziny Mikołaja w SP nr 354 (Gry i zabawy mikołajkowe) 

- Gazetki klasowe i SU z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

- Konkurs klasowy na najciekawszy łańcuch, ozdoby świąteczne, bombki, choinkę itp. 

- sprzedaż ozdób bożonarodzeniowych podczas zebrania/ dnia otwartego 

- Losowanie „Szczęśliwego numerka” 

 


