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PLAN PRACY 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

            2019/2020  
 

 

 

Termin Planowane zadania Organizator 

Wrzesień 

 

 

1. Zaplanowanie pracy SU 

na bieżący rok szkolny- 

przydział sekcji i 

opiekunów sekcji. 

uczniowie, opiekun SU 

 

 

 

2. Rozpoczęcie akcji 

zbierania nakrętek. 

sekcja gospodarcza 

 

3. Dzień Języków Obcych nauczyciele języków obcych, 

sekcja gospodarcza 

Październik 

 

 

 

1. Ogłoszenie akcji 

„Zatrzymaj się kolego i 

napisz coś miłego  do 

nauczyciela, 

pracownika szkoły - 14 

X – krótkie wpisy, 

zgodne z zasadami 

Savoir – vivre –na 

lekcjach 

wychowawczych 

Sekcja  dekoracyjna, wychowawcy 

klas 1-8, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dnia Edukacji 

Narodowej – 

przygotowanie 

drobnych upominków 

dla nauczycieli 

wybrani uczniowie, sekcja 

gospodarcza 

 

3. Przygotowanie gazetki 

na 21 października – 

rocznica rozstrzelanych 

Gostyniaków na rynku 

sekcja dekoracji 

4. Poznajemy najstarsze 

przypowieści i legendy 

w ramach akcji 

„Czytające 

Jedyneczki”– 

przeczytanie młodszym 

kolegom fragmentów 

ulubionych książek 

przez członków SU. 

opiekunki SU, wybrani uczniowie, 

wychowawcy klas I-III, 

 

Listopad 

 

 

 

 

1. Akcja charytatywna:  

Pomóż pieskom ze 

schroniska przetrwać 

zimę – zbiórka karmy.  

 sekcja gospodarcza, pani H. Kuc-

Talaga i pani M.Sikora 
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2. 11 listopada Święto 

Odzyskania 

Niepodległości – 

wszyscy uczniowie 

przychodzą ubrani 

odświętnie 9.11.2018r. 

wychowawcy klas, opiekun SU 

3. Przygotowanie gazetki - 

11 listopada Święto 

Odzyskania 

Niepodległości 

sekcja dekoracji 

4. Dyskoteka 

andrzejkowa: 

 klasy 4-5-6 

 klasy 7,8,  

 

sekcja dekoracyjna – plakat 

sekcja gospodarcza, sekcja 

rozrywki, opiekun SU, 

wychowawcy klas 4-8 

5. Ogłoszenie akcji  

„I Ty możesz zostać św. 

Mikołajem”. 

 panie pedagog, sekcja 

gospodarcza 

 

Grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podsumowanie akcji  

„I Ty możesz zostać św. 

Mikołajem”. Przekazanie 

darów 

sekcja gospodarcza, 

 

 

 

2. Mikołajki – 6.12 

(czapka Mikołaja itp.) 

sekcja rozrywki 

 

3. Mikołajkowe spotkania 

samorządu z młodszymi 

kolegami 

sekcja nauki 

4. Przygotowanie prac 

uczniowskich na 

zajęciach technicznych i 

plastyce   na rzecz 

WOŚP . 

sekcja dekoracyjna, nauczyciele 

plastyki i techniki, pani Hanna 

Kasperska 

 

 

5.  Kiermasz świąteczny-

stroiki 

sekcja dekoracyjna, sekcja 

gospodarcza,  

Styczeń 

 

 

 

 

1. Pomoc w akcji WOŚP. sekcja rozrywki, sekcja 

gospodarcza, opiekun SU 

 

2. Pomoc przedstawicieli  

SU podczas prezentacji  

uczniów na scenie GOK 

Hutnik. 

wybrani uczniowie, pani Hanna 

Kasperska 

1. Noc w podstawówce 

 

sekcja rozrywki, sekcja 

gospodarcza, sekcja dekoracyjna 

Luty 2. Kocha, lubi, szanuje – 

szkolna poczta  

walentynkowa  

sekcja dekoracyjna, sekcja 

rozrywki, opiekun SU 
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3. Tłusty czwartek – 

sprzedaż pączków 

sekcja gospodarcza, opiekun SU 

Marzec 

 

 

 

 

1. Dzień Ucznia – zabawy, 

konkursy , powitanie 

wiosny. Konkurs Mam 

Talent, konkurs 

kolorów 

opiekun SU, sekcja rozrywki, 

zespół promocji szkoły 

 

 

2. Dzień liczby π pani Agnieszka Kamień, sekcja 

nauki 

Kwiecień 1. Przygotowanie  gazetki 

Światowe Dni Zdrowia 

– 7.IV 

 sekcja dekoracyjna 

 

2. Przygotowanie gazetki 

– Dzień Patrona Szkoły 

sekcja dekoracyjna 

3. Szkolny Omnibus – 

konkurs dla uczniów. 

Eliminacje do konkursu 

powiatowego. 

sekcja nauki, pani Julia 

Hejnowicz 

4. Prezentacja kandydatów 

do Samorządu 

Uczniowskiego 

opiekun SU, wychowawcy 

Maj 

 

1. Udział w akcji „Dzień 

bez papierosa” 

 sekcja nauki, rozrywki, dekoracji 

 

Czerwiec 

 

 

 

1. Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego 

opiekun SU 

2. Podsumowanie pracy 

SU w roku szkolnym 

2019/2020. 

opiekun  SU 

 

 

 

 
 


