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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

„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 

 

 

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. Planowanie życia i działalności uczniów. 

2. Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły. 

3. Przestrzeganie i rozwijanie zasad współżycia społecznego. 

4. Włączenie uczniów do pracy w zarządzaniu szkołą. 

5. Kształtowanie w uczniach określonych postaw społecznych: 

- patriotyzmu 

- zaangażowania 

- gospodarności 

- dyscypliny 

- odpowiedzialności. 
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WRZESIEŃ 

 

1.  Ustalenie planu działań na cały rok szkolny 2022/23. 

2.  Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8, 

wychowawcy i opiekun SU; 

3.  Wykonanie gazetki z aktualnymi danymi samorządu. 

4.  Dzień Chłopaka – dyskoteka szkolna (życzenia i upominki dla wszystkich chłopców) – 

Dzień Krawata. Sprzedaż ciast podczas przerwy. Współpraca z Radą Rodziców. 

5. Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek" i wznowienie zapomnianej  

,,13 w piątek wszystko zdarzyć się może – dzień bez jedynki,, 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

1. 13.10.2022r. godz.9.00 – ślubowanie klas pierwszych, współpraca z samorządem klas 

młodszych, zaproszenie gości. Życzenia od SU dla Grona Pedagogicznego klas starszych z 

okazji dnia KEN. 

2. Akcja ogólnoszkolna – zbieramy nakrętki wspomagając dzieci niepełnosprawne ze 

stowarzyszenia ,,Oligo’’; 

 

 

LISTOPAD  

 

1. Palenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły, żołnierzy. 

2. Narodowe Święto Niepodległości – udział w uroczystościach kościelnych i miejskich, 

współorganizowanie akademii szkolnej; 

3. Udział w akcji ogólnopolskiej „Szkoła do hymnu”; 

3. Andrzejkowy salon wróżb - dyskoteka, stoisko – sprzedaż wróżb i ciast andrzejkowych. 

4. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. 

 

 

GRUDZIEŃ   

 

1.Ogólnoszkolna akcja charytatywna ,,Brzeska świąteczna paczka,, - pomoc seniorom. 

2. Wigilia Samorządowa – zaproszenie Ks. Prałata Ireneusza Juszyńskiego. 

3. Życzenia świąteczne dla nauczycieli. 
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STYCZEŃ 

 

1. Podsumowanie pracy uczniów w I półroczu, zestawienie średnich ocen klas, prezentacja 

najlepszych uczniów. 

2. ,,Tydzień zdrowia,, - akcja ogólnoszkolna. 

3. Dyskoteka dla klas 4-8 lub wieczór filmowy. 

 

LUTY    

 

1. Dyskoteka Walentynowa; ubieramy się na czerwono; 

2. Poczta walentynkowa. 

3. Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców. 

 

MARZEC  

 

1. Dzień Patrona. 

2. Dzień Kobiet- przygotowanie życzeń i gazetki okolicznościowej. 

3. Przeprowadzenie w klasach pogadanek nt. kulturalnego zachowania się. 

4. 21 marca - Dzień Samorządności. Uczniowie klas 4-8 przejmują władzę nad szkołą, 

spotkanie z władzami miasta; 

5. Niedziela Palmowa - pomoc katechetom w przygotowaniu palmy wielkanocnej; 

 

 

KWIECIEŃ  

 

1. Ogólnoszkolna akcja charytatywna ,,Wielkanocny kosz dobroci,, - współpraca z parafią; 

2. Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej; 

3. Życzenia wielkanocne dla pracowników szkoły;  

 

 

MAJ  

 

1. Święto Narodowe Trzeciego Maja - miejskie i szkolne obchody rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja – udział we mszy św. i złożeniu kwiatów; 

2. 9 maja - Święto Unii Europejskiej - Brzeska Parada Schumana; 

3. Kolorowy zawrót głowy – Piknik rodzinny - Szalone lata 50/60; 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim 

 

 

CZERWIEC 

 

1. 14 czerwca - Zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolnych Igrzysk Olimpijskich dla klas    

1-5 – współpraca z Urzędem Miejskim – ufundowanie 3 nagród, klasy 6-8 „Streetball 

Challenge o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego” 

2.Podsumowanie pracy samorządu. 

3. Zakończenie roku szkolnego 2022/23 – opracowanie scenariusza; 

 

 

CAŁY ROK SZKOLNY  

   

 Koordynacja i pomoc w akcji zbierania nakrętek – współpraca ze stowarzyszeniem 

dzieci niepełnosprawnych ,,Oligo’’ we Włocławku. Udział Dyrektora szkoły w Gali 

Wielkich Serc w Browarze. 

 Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań. 

 ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł,, - udział uczniów w ogólnopolskim programie - 

promowanie zdrowego stylu życia. 

 Udział uczniów w innowacjach pedagogicznych i wycieczkach szkolnych. 

 Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizacja informacji na tablicy 

SU. 

 Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły. 

 Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

 Organizacja ,,kolorowych i śmiesznych dni” jako integracja środowiska 

uczniowskiego. 

 Wznowienie akcji ,, 13 wszystko zdarzyć się może – dzień bez jedynki”. 

 Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.  

 Znowelizowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

 Umożliwienie czynnego udziału uczniów w spotkaniach SU. 

 Promocja szkoły - opiekun samorządu współpracuje z gminną komisją rozwiązywania 

problemów  alkoholowych i parafią; 

 

 

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. 

                                                                

                                                                  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:  

                                                                        Anna Sobczak, Agnieszka Henke 


