
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu 

rok szkolny 2021/2022 

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich 

sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, 

które stawia im szkoła…” 

Założenia 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu 

imprez szkolnych realizowanych w placówce, wniosków oraz spostrzeżeń dzieci i młodzieży, 

a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego.  

Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego                

wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być 

realizowane przez klasy, grupy, samorządy klasowe i szkolny.  

 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego w szkole 

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: 

uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania 

o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:  

- uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,  

- organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego lub 

innych nauczycieli,  

- współpracę z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 

- analizowanie przez uczniów podjętych działań. 

 

Podstawowe cele działania SU w szkole to: 

- zapoznanie dzieci i młodzieży z ich prawami i obowiązkami, 

- kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania, 

- reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby, 

- zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy, 

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

- kultywowanie szkolnych tradycji, 

- czynny udział w życia kulturalnym szkoły, 

- dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią, 

- dbałość o utrzymywanie czystości w klasach, 

organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia, 

prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu 

Uczniowskiego. 



Lp

.  

 Zadania do realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin 

1. Organizacja wyborów do SU: 

- ogłoszenie terminu i regulaminu 

wyborów 

- wybranie kandydatów do SU 

z poszczególnych klas 

- przeprowadzenie wyborów 

- obliczenie głosów 

- podsumowanie i ogłoszenie wyników  

 

opiekun SU 

 

 

 

wrzesień 2021 

2. Zorganizowanie spotkania z 

kandydatami, którzy w wyborach 

zdobyli największą liczbę głosów 

 i  wybór Rady SU  

 

 

opiekun SU 

 

 

 

październik 2021 

3. Zamieszczenie na gazetce ściennej oraz 

na stronie internetowej szkoły listy 

członków SU. 

 

opiekun SU 

 

 

 

październik 2021 

4. Opracowanie planu pracy samorządu na 

bieżący rok szkolny oraz 

harmonogramu działań 

 

opiekun SU oraz SU 

 

 

październik 2021 

5. Organizacja posiedzeń Rady SU. opiekun SU oraz SU 

 

wg potrzeb 

6. Sporządzanie sprawozdań z pracy SU 

 

 Opiekun i SU raz w semestrze 

7. Aktualizowanie gazetki ściennej SU. opiekun SU oraz SU 

 

cały rok szkolny 

8. Współpraca z prowadzącymi szkolną 

stronę internetową. 

SU 

 

cały rok szkolny 

9. Organizacja dni tematycznych SU 

 
raz w miesiącu 

11. Dzień kolorów dniem bez pytania SU 

 

Raz w tygodniu 

12. Współorganizacja uroczystości 

szkolnych 

 

SU 

 

Wg harmonogramu 

13. Dzień własnego stylu  SU 

 

ostatni piątek 

miesiąca 

14. Szósty dzień miesiąca dniem bez 

kartkówek 

SU szósty dzień miesiąca 

15. Spotkania z ciekawymi osobami 

 

SU co najmniej 1x  

w roku 

16. Udział w akcjach charytatywnych 

 

SU wg potrzeb 

17. Poczta walentynkowa SU 14 lutego 

17. Piątki bez prac domowych SU każdy piątek  

18. Skrzynka pomysłów i uwag SU cały rok 

19. Dzień Mody Eko SU 21 marca 



20. Noc w szkole SU Do decyzji dyr. 

szkoły 

21. Zorganizowanie różowej skrzyneczki w 

toalecie damskiej 

 

SU Cały rok 

 Zorganizowanie konkursu na 

najbardziej pogodnego ucznia i 

uczennicę w klasach 4-8 

 

SU Do decyzji SU 

22. Dzień Unii Europejskiej SU, wychowawcy 

klas IV - VIII 

9 maja 

22. Konkurs na Super Nauczyciela SU do decyzji SU 

17. Podsumowanie pracy Samorządu 

Uczniowskiego w roku szkolnym 

opiekun SU oraz SU 

 

czerwiec 2022 

 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego zastrzega sobie prawo do zmian w planie pracy     

w zależności od aktualnych potrzeb. 

 

OPIEKUN SU:                                                                       PRZEWODNICZĄCY   SU: 

Małgorzata   Fornalczyk                                                         Anna Skonieczna 

                                                                                                ZASTĘPCA: 

                                                                                                Paulina Gonera 

                                                                                                SEKRETARZ: 

                                                                                                Łucja Chenczke 

                                                                                                SKARBNIK: 

                                                                                                Martyna Michalak 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 


