
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2020/2021 

Samorząd Uczniowski pracuje zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, 

organizuje imprezy stałe i cykliczne. 

W ciągu całego roku szkolnego SU odpowiada za: 

1. Organizowanie nagłośnienia w czasie imprez szkolnych typu akademie z okazji Dnia 

KEN, Święta Niepodległości, Dnia Konstytucji 3 Maja itp. 

2. Zbiórkę surowców wtórnych – plastikowych nakrętek. 

3. Wystawianie pocztów sztandarowych. 

4. Comiesięczne spotkania SU. 

5. Systematyczna współpraca z Samorządem SMS w realizacji zadań. 

Listopad 

1. Zapalenie zniczy na opuszczonych grobach i pod pomnikiem, którym opiekuje się 

szkoła z okazji Wszystkich Świętych. 

2. Dyskoteki andrzejkowe ( klasowe, nieobowiązkowe) 

3. Akademia z okazji Święta Niepodległości.* 

4. 22.11 – 26.11 – Dni honorowego Krwiodawstwa, międzyklasowy konkurs 

profilaktyczny ( plakat, opowiadanie, referat na temat oddawania krwi i dlaczego 

warto ją oddawać.) 

Grudzień 

1. Mikołajki dla klas I-III -  rozdawanie cukierków w przebraniu Mikołaja, zakupionych 

przez SU, dzień bez pytania dla uczniów w czerwonych czapkach. 

2. Krótki apel z okazji świąt Bożego Narodzenia.* 

Styczeń  

1. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.  

2. Robienie laurek z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Luty 

1. Konkurs – zrobienie zdjęcia lub krótkiego nagrania w czasie ferii zimowych, podczas 

robienia ciekawych i kreatywnych rzeczy ze znajomymi, ( nagrodą może być bon do 

Pizzerii np. Orlik).  

Marzec 

1. 21.03 – ogólnoszkolny dzień bez pytania z okazji Dnia Wagarowicza. 

2. 24.03 – krótka akademia z okazji Święta Patrona.* 

Kwiecień 

1. 22.04 – Dzień ziemi, akcja ekologiczna na terenie szkoły. 



 

 

Maj 

1. Dzień flagi – przygotowanie gazetek przez klasy. 

2. Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.* 

3. Dzień Matki – konkurs poezji o mamie – wiersze napisane przez uczniów. 

4. Konkurs religijny o Janie Pawle II. 

Czerwiec 

1. 1.06 – dzień bez kartkówek i prac domowych z okazji Dnia Dziecka. 

2. 23.06  - Dzień Ojca – konkurs literacki – opowiadania napisane przez uczniów. 

3. Wybory do SU. 

 

 

 

Przewodnicząca SU SP 

Michelle Grzelarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania z * - obsługa sprzętu nagłaśniającego, pomoc techniczna 


