
PLAN PRACY 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  DZIAŁAJĄCEGO PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAMIENIU
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

„Samorząd, to nie tylko praca, ale i walka
Samorząd -to walka w obronie porządnych,

Cichych i słabych przeciwko wrogom
Porządku i sprawiedliwości.

Jeden nie da rady, ale z gromadą
Będą musieli się liczyć.”

                                                                                                        Janusz Korczak

Opiekun samorządu: Aneta Gut

Cel główny pracy Samorządu Uczniowskiego:
Uczeń w szkole nie powinien tylko dowiadywać się o życiu społecznym. Ma w nim

uczestniczyć  i  czynnie  je  kształtować.  Zadaniem  ucznia  jest  nauczyć  się  organizacji
zbiorowego działania, zaangażowania i świadomej aktywności społecznej.
Plan opracowany jest  tak,  by uczeń mógł się  wykazać w działaniu,  a  przede wszystkim
sprawdzić swoje możliwości i rozwijać umiejętności.

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:
1. 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. 
Planowanie życia i działalności ogółu uczniów (cele, zadania).

2. Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.
3. Rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego.
4. Włączenie uczniów do pracy w zarządzaniu szkołą.
5. Kształtowanie w uczniach określonych postaw społecznych:

- patriotyzmu
- zaangażowania



- gospodarności
- dyscypliny i odpowiedzialności.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:
1. Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
2. Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona 

pedagogicznego,
3. Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
 poznawanie  i  uzupełnianie  wiadomości  o szkolnych  dokumentach,  informowanie

społeczności  szkolnej  o  działaniach  organu  poprzez  prowadzenie  gazetki  ściennej,
umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z Panią Dyrektor,
Gronem  Pedagogicznym  i  Radą  Rodziców.  Diagnozowanie  potrzeb,  sporządzanie
sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o
prawach dziecka;

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:
 uatrakcyjnianie  uczniom  czasu  pozalekcyjnego,  poprzez  organizowanie  imprez

okolicznościowych,  w  tym  m.  in.  z okazji  Dzień  Chłopaka,  Andrzejek,  zabawy
karnawałowej, Walentynek, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez
organizację  apeli  okolicznościowych  oraz  pielęgnowanie  ceremoniału
i  tradycji  szkolnej,  organizowanie  okolicznościowych  konkursów  plastycznych
i przedmiotowych oraz akcji,  tj.:  „Mikołajki”,  Walentynki,  które mają uatrakcyjnić
życie szkolne.

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:
 czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:
 wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności

poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i
patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,

 wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać,
wypełniając  go  pomysłami  i  działaniami  wynikającymi  z  oczekiwań  uczniów
i potrzeb szkoły,



 pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania

uczniów i  przyjmowania współodpowiedzialności  za  jednostki  i  grupy oraz wzrost
umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,

 wzrost  empatii  -  podejmowanie  konkretnych  działań  na  rzecz  osób  będących
w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

WRZESIEŃ

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
2. Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
3. Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2021/2022.
4. Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU

na stronie internetowej szkoły.
5. Gazetki:

◦ Witamy w Szkole – sekcja dekoracyjna SU
◦ Dzień Chłopaka  - sekcja dekoracyjna SU
◦ Sprzątanie Świata -  sekcja dekoracyjna SU

6. Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka - życzenia dla 
wszystkich chłopaków, wręczanie upominków

PAŹDZIERNIK

1. Udział w przygotowaniach dnia Komisji Edukacji Narodowej,  spotkania uczniów z 
nauczycielami szkoły oraz nauczycielami emerytowanymi, udział w programie 
artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.

2. Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej - gazetka
3. Dzień Gier Planszowych 20 X
4. Kawiarenka   kl VIII – Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni (20 X)  
5. Wprowadzenie Akcji :”Dzień bez telefonu” – Zał. 1, gazetka

LISTOPAD 
1. Udział w apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkół i żołnierzy w ramach akcji 

„Szkoła pamięta”. 
3. Dzień Niepodległości – gazetka + kotyliony  każda klasa przygotowuje biało-

czerwone kotyliony. Nosimy je 10 XI.



4. Andrzejkowy salon wróżb, 
◦ stoisko  przy wejściu – rozdawanie wróżb + Kawiarenka i  sprzedaż ciasteczek 

andrzejkowych. Klasa VI przygotowuje  ciasteczka z wróżbą. 
◦ Klasa VI – przygotowuje stoliki na korytarzach oraz kartki z numerem klasy , a 

każda klasa przygotowuje 1 wróżbę i  prezentuje na stanowisku.
5. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 20 XI  - gazetka;

GRUDZIEŃ  

1. Akcja „Zgrana klasa”- Dzień w przebraniu za Mikołaja (6 grudnia) - gazetka
 Czapki Mikołajowe, strój Mikołaja każdy – punkty za ubiór : 15 pkt – extra 

ubiór10 pkt całość stroju, 5 pkt czapka  2 pkt – skarpety
 stoisko Mikołajkowe – każda klasa przynosi jeden rodzaj podzielnego smakołyku 

w dużych ilościach.
2. Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych
3. Kiermasz świąteczny we współpracy z Radą Rodziców
4. Każda klasa wykonuje 5 pięknych kartek świątecznych (wymogi podane zostaną w 

oddzielnym regulaminie). Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz 
zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

5. Zorganizowanie konkursu na najdłuższą brodę Mikołaja.
6. Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych. Wigilia – gazetka
7.  Boże Narodzenie: wystrój klas, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu 

świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
8. Świąteczny czas – kolędy na przerwie (23 XII)

STYCZEŃ

1. Akcja „Zgrana klasa”- Dzień w masce karnawałowej (5 stycznia)
2. Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
3. Klasowy Dzień Filmowy  - w klasach na godzinie wychowawczej oglądamy wybrany 

film.
4. Gazetki: Dzień Babci i Dziadka, Bezpieczne ferie.

LUTY   

1. Gazetka Dzień Języka Ojczystego
2. Organizacja poczty „walentynkowej”
3. Akcja „Zgrana klasa”- ubieramy się na czerwono (14 lutego)



4. Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
5. Kawiarenka   klasa VII – sprzedaż ciast w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z 

Radą Rodziców (24 luty)

MARZEC 

1. Organizacja Dnia Kobiet w klasach. SU – gazetka+ upominek. Konkurs na najbardziej
efektowne nakrycie głowy dla dziewcząt

2. Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych
3. Obchody 1 Dnia Wiosny – konkurs na najzabawniejsze przebranie – gazetka

 Akcja „Zgrana klasa”- Szkolny Dzień Piżamy (21 III)
 Prowadzenie lekcji przez uczniów klas 7-8
 Dzień jedności z osobami z zespołem Downa – 2 różne skarpety

KWIECIEŃ 

1. Światowy Dzień Świadomości  Autyzmu – (4 IV) poniedziałek .Akcja „Zgrana 
klasa”„Zaświeć się na niebiesko” – ubieramy się w kolor niebieski - gazetka

2. Udział w obchodach Dnia Ziemi - Akcja „Zgrana klasa” - „Dzień w ubraniu w 
kwiaty” (22 IV)  - gazetka

3. Zainicjowanie akcji "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w 
szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

4.  Kiermasz wielkanocny – przygotowanie kiermaszu z własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami świątecznymi/wiosennymi. Każda klasa wykonuje 5 pięknych kartek 
świątecznych

5. Kawiarenka   – klasa V

MAJ 
1. Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja - gazetka 
2. Dzień Rodziny – gazetka do 8 VI
3. Akcja „Zgrana klasa” - ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – 

losowanie kolorów.

CZERWIEC

1. Dzień Dziecka Udział w przygotowaniach Dnia Dziecka i Dnia Sportu
2. Akcja „Zgrana klasa” – dzień  długiej skarpetki nie do pary.
3. Wspólny taniec wszystkich uczniów na Orliku – Belgijka



4. Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
5. Wybory kandydatów do  SU na rok szkolny 2022/2023
6. Bezpieczne wakacje – gazetka
7. Podsumowanie pracy samorządu

CAŁY ROK SZKOLNY 

 Środa – dniem bez telefonu
 Koordynacja i pomoc w akcji zbierania karmy dla zwierząt, nakrętek, baterii.
 Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań.
 Promowanie zdrowego stylu życia.
 Wykonywanie  okolicznościowych  dekoracji  oraz  aktualizacja  informacji  na  tablicy

SU.
 Współpraca z Nauczycielami, Dyrekcją szkoły oraz Radą Rodziców.
 Uczestnictwo w spotkaniach RR
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 Organizacja  ,,kolorowych  i  śmiesznych  dni”  jako  integracja  środowiska

uczniowskiego.
 Wznowienie akcji losowania ,,szczęśliwego numerka” (Zał.2)
 Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.
 Umożliwienie czynnego udziału uczniów w spotkaniach SU.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku 
szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z 
działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 



Zał. 1

Akcja  „Dzień bez telefonu”

1. 20 października 2021 r. w naszej  szkole zostanie przeprowadzona akcja  „Uwaga
Fonoholizm!”.  Jej celem będzie zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo jakie niesie
ze  sobą  nadmierne  używanie  telefonu  komórkowego.  Staje  się  to  coraz
poważniejszym  problemem  wśród  młodzieży  i  może  prowadzić  do  uzależnienia.
W ramach akcji w każdej klasie odbędą się lekcje, na których uczniowie dowiedzą się
m.in.  jakie  są  symptomy  fonoholizmu,  z  czego  może  wynikać  i  jaka  jest  skala
zjawiska  wśród  polskich  nastolatków.  Na  godzinie  wychowawczej*  uczniowie
w grupach przygotują plakaty związane z tematem lekcji (klasy 4-6 „Fonoholizm co
to takiego?”, klasy 7 – 8 „Alternatywne działania w Dniu bez telefonu”) Następnie
plakaty  zostaną  wywieszone  na  korytarzu  szkolnym.  Wybrane  przez  komisję
konkursową 3 najciekawsze plakaty zostaną nagrodzone. 

2. Efektem  akcji  będzie  wprowadzenie Szkolnego  Dnia  Bez  Telefonu, który
kontynuowany będzie co tydzień w środę.  Będzie to  dzień, w którym każdy uczeń
naszej szkoły może przystąpić do 24 godzinnego detoksu.  Jeśli  w tym dniu cała
klasa podejmie wyzwanie i powstrzyma się od używania telefonu wówczas ma szansę
na zdobycie  1 dnia w miesiącu bez pytania i pracy domowej. Warunek konieczny –
nikt z klasy, w środy, nie może użyć telefonu na terenie należącym do szkoły.

3. Działania  preferowane w zamian zostaną przedstawione na plakatach,  a  następnie
uaktualniony nimi zostanie niniejszy regulamin.

*) Wiadomości przydatne na lekcję o fenoholizmie:

◦ Jak przeżyć dzień bez dzwonienia, smsowania, robienia zdjęć, korzystania z 
aplikacji, przeglądania internetu i jeszcze wielu rzeczy, na które pozwalają nasze 
telefony i smartfony? A jednak internauci na całym świecie już od kilkunastu lat 
nawołują do wyłączenia komórki na 24 godziny w dniu 15. lipca. To nieoficjalne 
święto ma nam przypomnieć, że istnieje życie bez telefonu. Może to być także 
dobra okazja do zastanowienia się nad tym, czym jest komórka, jakie „skarby” w 
sobie kryje i jakim kosztem jest tworzona.

Na początek na godzinie wychowawczej razem z rówieśnikami obejrzyj film: 
https://youtu.be/gu3Bvpkdb6U

przydadzą się również informacje zawarte na stronach : 
https://komorkomania.pl/36127,dzien-bez-telefonu-2018 

https://komorkomania.pl/36127,dzien-bez-telefonu-2018


https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/fonoholizm-naduzywanie-smartfonow-przez-dzieci-
najwazniejsze-symptomy 

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/fonoholizm-naduzywanie-smartfonow-przez-dzieci-
skala-zjawiska-w-polsce 

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/fonoholizm-naduzywanie-smartfonow-przez-dzieci-skala-zjawiska-w-polsce
https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/fonoholizm-naduzywanie-smartfonow-przez-dzieci-skala-zjawiska-w-polsce
https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/fonoholizm-naduzywanie-smartfonow-przez-dzieci-najwazniejsze-symptomy
https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/fonoholizm-naduzywanie-smartfonow-przez-dzieci-najwazniejsze-symptomy


Zał. 2

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu

1.W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy
w szkole.
2.Liczba  raz  wylosowana  nie  będzie  brała  udziału  w  dalszych  losowaniach,  aż  do
wylosowania ostatniego numerka.
3.Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z:
•niezapowiedzianych kartkówek
•niezapowiedzianych odpowiedzi
4.4. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z:
•wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, testów ( także tych przełożonych)
•zaplanowanych kartkówek (także tych przełożonych)
•zaplanowanego pytania
•bieżącej pracy na lekcji i aktywnego w niej udziału
•konieczności posiadania przyborów, zeszytów i książek niezbędnych do pracy na lekcji
•wzorowego zachowania oraz wykonywania obowiązków dyżurnego
•wykonywania zadań domowych
5.Szczęśliwy numerek będzie losowany raz w tygodniu ale za każdym razem innego dnia
tygodnia.  o  godzinie  7:50,  przez  Dziennik  elektroniczny.  Informacja  o  szczęśliwym
numerku  będzie  wywieszona  przy  wejściu  do  szkoły  oraz  udostępniana  w  dzienniku
elektronicznym.
6.W  przypadku,  gdy  uczeń  wylosuje  szczęśliwy  numerek,  ale  nie  zachowuje
podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno
na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu
numerkowi.
7. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
8.Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi  w życie  z  dniem
8.10.2021r. w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły i opiekunem Samorządu Uczniowskiego
oraz  jego  przedstawicielami  i  stanowi  załącznik  do  Regulaminu  Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu.


