
 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
rok szkolny 2016/2017 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU  Mirosława Fesnak 



 

Lp.  ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI  ODPOWIEDZIALNI  

WRZESIEŃ  

1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.  
Udział Pocztu Sztandarowego w 
obchodach wybuchu II wojny światowej. 
Uroczystość miejska. 

- klasy wraz z 
wychowawcami  
Członkowie pocztu i 
opiekunowie wych. 

2.  
Rozpoczęcie działalności SU i 
samorządów klasowych.  

- wychowawcy, 
- opiekun SU  

3.  Zapoznanie z kryteriami ocen zachowania.  
- wychowawcy, 
- opiekun SU  

5.  
Ustalenie konkursów dla klas IV - VI na 
rok szkolny 2016/2017  

- wszyscy nauczyciele  

6.  
Uaktualnienie informacji na szkolnej 
witrynie internetowej.  

- opiekun SU 
- nauczyciel 
informatyki  

7.  Udział w akcji "Sprzątanie świata".  - wychowawcy  

10.  
Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy 
SU na bieżący rok szkolny.  

- opiekun SU, 
- Samorząd Uczniowski  

11.  
Dzień Chłopaka.  
Gazetka- Wybitni Polacy 

- samorządy klasowe, 
- wychowawcy 
 

12.  Dyskoteka  
- opiekun SU,  
- wychowawcy kl.  

PAŹDZIERNIK  

13 Gazetka SU Kl.VIB 

14.  
Początek akcji zbierania nakrętek  
plastikowych – akcja harytatywna 

- sekcja porządkowa 
- opiekunowie SU 
- p. Grudzińska  

15. 
Dzień Edukacji Narodowej- gazetka ścienna 

 
-SU  

16.  Festyn „Spotkajmy się poznajmy się” – nauczyciele  



Kocham Cię Polsko 

17.  Pomoc w organizacji ślubowania klas I  
- wychowawcy klas 
- opiekun SU  

LISTOPAD  

18. Gazetka SU Kl.VIA 

19.  
Święto Niepodległości. Wystawa z 
prelekcją 

- kl,VIA i nauczyciel 
historii W. Nowosielski 

20.  

Andrzejki – dla każdego ucznia cukierek z 
wróżbą 
 
Dyskoteka  

- SU 
- wychowawcy 
-  wychowawca i ucz. 
kl. VA  

21.  
Udział w uroczystościach z okazji 11 
listopada  

- sekcja sztandarowa 
-opiekun SU  

GRUDZIEŃ  

22. Gazetka SU Kl.VIB 

23.  
Zorganizowanie akcji „Miś dla innych” 
zbiórka pluszaków dla potrzebujących.  

-wych.klas 
-SU  

24.  
Mikołajki- prezent dla każdego 
(własnoręcznie wykonane upominki) 
  

- samorządy klasowe, 
- wychowawcy 
-wychowawca klas 

25. 
Świąteczna klasa- konkurs na deklarację 
klas 

SU 
-komisja konkursowa 

26. 
Wykonanie kart świątecznych, ozdób 
choinkowych  

- sekcja dekoracyjna, 
- opiekun SU  

27.  

Wigilia klasowa- 

Święto kolend 

 

-SU 
- nauczyciele, wych. 

STYCZEŃ  

28. 
Konkurs klas -rzeźby śnieżne  

Gazetka SU 

wychowawcy 
Kl.VIA 

29.  Dyskoteka  - opiekunowie:  



30.  
Podsumowanie konkursu "Najlepsza 
klasa".  

- sekcja porządkowa i 
dekoracyjna, 
- opiekunowie SU  

31. 
Zebranie wiadomości i wykonanie tablicy 
prymusów "Najlepsi spośród nas"  

- sekcja dekoracyjna, 
- opiekunowie SU  

LUTY  

32. 

Walentynki. 
Poczta walentynkowa  
 
Dyskoteka walentynkowa  

- Samorząd Uczniowski 
- opiekunowie: 
nauczyciele bez 
wychowawstwa  

MARZEC  

33 
Szkolenie z udzielania pomocy 
przedlekarskiej 

SU, nauczyciel 
przyrody 

34.  Święto szkoły- 25-cio lecie SP4 
- nauczyciele 
wychowawcy, rodzice  
- Samorząd Uczniowski  

35.  Pierwszy Dzień Wiosny- Fizyka dla smyka 
- Samorząd 
Uczniowski,-
nauczyciel przyrody 

KWIECIE Ń  

36. Gazetka SU VIA 

37.  Święta Wielkanocne.  - wychowawcy  

   

38.  Dzień Ziemi.  Klasa IVB 

39.  Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.  Klasa VIB 

   

MAJ  

40. Gazetka SU VIB 

 

 
Święto konstytucji- reprezentowanie 
szkoły z sztandarem na uroczystościach 
miejskich. VIB 

 



   

41. Dyskoteka  

CZERWIEC  

42.  
Dzień Dziecka- Święto sportu 
  
 

- Rada Rodziców, 
- klasy wraz z 
wychowawcami, 
 
- wychowawcy 
- Samorząd 
Uczniowski, 
- opiekunowie SU  

43.  Dzień Matki i Ojca.  - wychowawcy  

44. Podsumowanie pracy SU.  
- Prezydium 
Samorządu, 
- opiekunowie SU  

45.  
Zebranie wiadomości i wykonanie tablicy 
prymusów „ Najlepsi spośród nas” 

- sekcja dekoracyjna, 
- opiekunowie SU  

    

46.  
Akademia z okazji zakończenia roku 
szkolnego. 

-sztandar 
-opiekun SU 

DZIAŁALNO ŚĆ ROZRYWKOWA, KULTURALNO-
OŚWIATOWA, CHARYTATYWNA  
TRWAJĄCA CAŁY ROK SZKOLNY  

.  

Dyskoteki. (dyskoteka z okazji Dnia 
Chłopaka, DEN, andrzejkowa, 
noworoczna, walentynkowa, z okazji Dnia 
Kobiet, maj-miesiącem zakochanych oraz 
na zakończenie roku szkolnego)  

- wszyscy nauczyciele 
klas IV - VI  

 Konkurs "Najlepsza klasa".  
- sekcja porządkowa, 
opiekun SU  

 "EKO-konkurs".  - opiekunowie SU  

 Konkursy szkolne, przedmiotowe.  - wszyscy nauczyciele  

 Konkursy pozaszkolne.  - wszyscy nauczyciele  

  Zawody sportowe.  - nauczyciele 



wychowania 
fizycznego  

  Wycieczki, imprezy klasowe.  
- wychowawcy, 
- Rady Klasowe 
Rodziców  

 Akcje charytatywne  
- sekcja informacyjna, 
- opiekun SU  

 Opieka nad sztandarem szkolnym.  
- poczet sztandarowy, 
- opiekun SU  

  Tematyczne gazetki SU.  
- poszcz. klasy  
- opiekun SU  

Opiekun SU oraz Prezydium SU zastrzegają sobie prawo modyfikacji planu pracy SU na rok 
szkolny 2016/2017 

Konkursy 

 

   Październik- dzień empatii                                                

25 października -międzynarodowy dzień ptaków. Konkurs wiedzy i plastyczny. 

17 listopada- światowy dzień pokoju. 

22 grudnia - początek zimy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 



                             DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA 

1. Organizowanie imprez okolicznościowych: 

 

- Andrzejki, 

- zabawa karnawałowa, 

- Walentynki, 

- Mikołajki, 

 

2.Pomoc w organizacji oraz oprawa uroczystych akademii z udziałem pocztu sztandarowego: 

 

- rozpoczęcie roku szkolnego, 

- obchody rocznicy wybuchy II Wojny Światowej 

- festyn szkolny 

-ślubowanie klas pierwszych 

- Dzień Niepodległości, 

- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- Święto szkoły 

 

 

                                     DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

1.Poznawanie wiadomości o szkolnych dokumentach: 

- Statut Szkoły, 

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

- Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego. 

                             WSPÓŁPRACA Z DYREKCJĄ I GRONEM PEDAGOGICZNYM 

  1.Rozwijanie samorządności: 

- wybory przedstawicieli SU, 

- opracowanie planu pracy, 

- udział w spotkaniach z opiekunami, 

-spotkania z dyrektorem ZSP. 

 

 

 



 

                               DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

1.Udział w ogólnopolskich akcjach: 

 

–„Pomóż i TY”- na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. 

- Organizacja szkolnej akcji: „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”. 

 

                                            ROZWIJANIE INICJATYW UCZNIOWSKICH 

1.Organizowanie konkursów: 

- na najpiękniejszy zimowo- świąteczny wystrój sali, 

- na najciekawsze przebranie wiosenne. 

Prowadzenie gazetki ściennej SU i tablicy ogłoszeń. 

Organizacja różnorodnej pomocy uczniom. 

Organizacja mini programu ”Walka z hałasem” 

 

 

                                           PRZEWIDZIANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

Uczeń aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu społecznym szkoły, jest odpowiedzialny za jej 

reprezentowanie i funkcjonowanie. 

Nabywa umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej. 

Umie współpracować w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole. 

Rozumie zasady i normy demokracji. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o: 



1. Program 5-cio letni i roczny  rozwoju szkoły. 

2. Program wychowawczy szkoły na rok szkolny 2015/2016 

3. Szkolny Program Profilaktyki. 

4. Statut Szkoły. 

5. Regulamin Samorządu  

Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: 

♦      Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów  
   poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania. 

♦      Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole. 

♦      Rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i turystyczno – 
krajoznawczych. 

♦      Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych. 

♦      Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami. 

♦      Podtrzymywanie szkolnych tradycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


