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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w Szkole Podstawowej nr 29 
im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Rok szkolny 2020 / 2021

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

• Współorganizowanie życia kulturalnego szkoły.

• Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci/zwierząt potrzebujących 

wsparcia.

• Prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy 

informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

• Redagowanie ściennej gazetki. 

• Monitorowanie znajomości i przestrzegania praw i obowiązków ucznia. 

• Reprezentowanie interesów uczniów.

• Zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia 

szkoły.

• Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

• Reprezentowanie ogółu uczniów.

• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

• Aktywizowanie i uspołecznianie uczniów oraz wdrażanie ich do samodzielności poprzez 

rozwój samorządności.

• Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej.

• Wyrabianie umiejętności planowania zadań oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich 

realizację.

• Kształtowanie osobowości i dojrzałości emocjonalnej uczniów , budowanie poziomu 

empatii poprzez podejmowanie działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej 

sytuacji i na rzecz zwierząt. 

• Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zaspokajanie potrzeby ich twórczej aktywności.

• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie jej tradycji.
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SEMESTR I

WRZESIEŃ

Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do SU (zebranie przedwyborcze i 

powołanie komisji wyborczej, zebranie powyborcze : omówienie wyników wyborów, 

ustalenie prezydium SU oraz Rady Uczniowskiej, sporządzenie protokołu).

Rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego (ustalenie składu 

poszczególnych sekcji, opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU, sporządzenie 

kalendarza, ustalenie terminów zebrań SU z opiekunami oraz spotkań z Dyrekcją, ustalenie 

kanału komunikacji – ustny, tablica).

Udział w akcji „Sprzątanie Świata” (TYDZIEŃ SPRZĄTANIA ŚWIATA).

Dzień Chłopaka -dzień muchy i krawata.

Szkatułka cennych pomysłów – przygotowanie szkatułki i jej regulaminu.

PAŹDZIERNIK

Dzień Edukacji Narodowej (film z życzeniami na stronie internetowej szkoły, 

uaktualnienie gazetki).

Akcja „GÓRA  GROSZA” - włączenie się w akcję.

Akcja „Przynieś karmę dla zwierzaka”- rozpoczęcie akcji zbiórki karmy dla 

schroniska dla zwierząt.

SUPER ADAŚ – ustalenie kryteriów otrzymania nagrody .

LISTOPAD

Drugie śniadanie daje moc! - uaktualnienie gazetki, przepis na drugie ,zdrowe 

śniadanie.

Dzień Bajek.

Dzień Tolerancji.
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Dzień Pluszowego Misia.

Andrzejki (gazetka prezentująca tradycje i wróżby andrzejkowe).

Dyskoteka andrzejkowa / stanowiska do wróżenia w czasie długich przerw.

Przygotowanie kalendarza adwentowego na tablicę ogłoszeń na parterze.

GRUDZIEŃ

Akcja „Załóż czapkę, doczep brodę...i na lekcji czuj swobodę” - przygotowanie 

słodkich upominków (cukierki) dla uczniów przebranych za Św.Mikołaja.

Dzień koloru czerwonego.

Aktualizacja gazetki (tradycje świąteczne, życzenia , plakat).

Świąteczne zmagania („Święta Święta już wśród nas, dekoracji nadszedł czas” – 

wykonanie najdłuższego łańcucha – konkurs).

STYCZEŃ

Dzień Babci i Dziadka – gazetka.

Udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w akcji charytatywnej Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Bal karnawałowy.

Dziecko w sieci – gazetka profilaktyczna.

Zapoznanie się z pomysłami uczniów ze szkatułki i dopisanie ich do zadań i 

kalendarza na drugi semestr.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za pierwszy semestr.

Gra „Killer” - dla klas IV (opracowanie regulaminu, wdrożenie).
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SEMESTR  II

LUTY

Poczta walentynkowa.

Dzień Kota.

Współorganizacja Olimpiady Skoku Wzwyż.

Aktualizacja gazetki – bezpieczne ferie, walentynki.

Gra „Killer” dla klas V.

MARZEC

Dzień Kobiet (słodki upominek – cukierki – dla uczennic, gazetka tematyczna).

Kolorowy zawrót głowy – PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – przedstawiamy się 

wiośnie, ubieramy się kolorowo.

Gazetka tematyczna– życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Dzień Soku (owoce i warzywa).

Współpraca z zespołem promowania szkoły (oprowadzanie potencjalnych 

kandydatów i ich opiekunów).

Gra „Killer”  dla klas VI.

KWIECIEŃ

Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono.

Akcja „Wakacyjna oś czasu” - informowanie uczniów o ilości dni, które zostały do 

konca roku szkolnego.

Przygotowanie informacji na temat Światowego Dnia Telekomunikacji i 

Społeczeństwa Informacyjnego (rozesłanie informacji do nauczycieli).

Gra „Killer” dla klas VII.
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MAJ

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – gazetka ścienna.

Drugie śniadanie daje moc! - uaktualnienie gazetki, przepis na drugie ,zdrowe 

śniadanie.

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego – TYDZIEŃ 

TELEKOMUNIKACJI W SZKOLE – elementy lekcji z wykorzystaniem telefonów.

Przygotowanie do Dnia Dziecka – harmonogram.

Przypomnienie kryteriów otrzymania nagrody „Super Adaś”.

Gra „Killer” dla klas VIII.

CZERWIEC

Szkolny Dzień Dziecka – współpraca przy organizacji (konkurencje: promocja 

sportu, wiedzy, zdrowego odżywiania się).

Współpraca z kapitułą przyznającą styatuetkę „Super Adaś”.

Konkurs „Wakacje z Adasiem” - przygotowanie regulaminu, poinformowanie 

społeczność szkolną.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za drugi semestr.

Przygotowanie prezentacji „Jak minął rok z Samorządem”

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego - apel („Wakacje z Adasiem”, gra 

Killer, najdłuższy łańcuch, „Super Adaś” - wręczenie nagród).

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może w ciągu roku szkolnego ulec modyfikacjom.
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