
 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego SP nr 17 
w roku szkolnym 2019/2020 

 
 
 

I PÓŁROCZE 

MIESIĄC ZADANIA 

WRZESIEŃ 

KAMPANIA WYBORCZA (przeprowadzenie wyborów do samorządu, 
podliczenie głosów, ogłoszenie wyników) 
 

ZAPLANOWANIE PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 
2019/2020 
(spotkanie z nowym składem samorządu, rozdzielenie zadań, ustalenie 
sposobu realizacji pomysłów wyborczych, zaplanowanie Dnia Dobrego 
Słowa w każdy 13 dzień miesiąca)  
 
PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ (pomoc organizacyjna Małego 
Samorządu) 
DZIEŃ CHŁOPAKA (składanie życzeń, gazetka na tablicy SU, rozdawanie 
cukierków chłopcom) 
SPRZĄTANIE ŚWIATA 
 

PAŹDZIERNIK 

ORGANIZACJA DNIA EDUKACJI NARODOWEJ (przygotowanie obchodów 
Dnia Nauczyciela – upominki w formie krótkich wierszyków dla nauczycieli, 
życzenia i kwiaty) 
 

UDZIAŁ W AKCJACH  CHARYTATYWNYCH, WSPÓŁPRACA Z PCK 
(zaangażowanie w zbiórkę żywności trwałej z okazji Światowego Dnia 
Głodu, gazetki tematyczne) 

LISTOPAD 

ODWIEDZANIE GROBÓW (odwiedzenie przez Mały Samorząd najbliższego 
cmentarza, posprzątanie opuszczonych grobów, zapalenie zniczy, pamięć  
o zmarłych) 
 
IMPREZA ANDRZEJKOWA (organizacja wróżb i zabaw andrzejkowych na auli 
szkoły) 
 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA (pomoc organizacyjna) 
 

UDZIAŁ  W APELU Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

GRUDZIEŃ 

MIKOŁAJKI SZKOLNE (życzenia świąteczne, rozdawanie cukierków) 
 

KARTKA ŚWIĄTECZNA WIZYTÓWKĄ KAŻDEJ KLASY – KONKURS SU 
(umieszczenie kartek na tablicy w galerii szkolnej) 

 
UDZIAŁ W JASEŁKACH SZKOLNYCH 



STYCZEŃ 

PODSUMOWANIE PRACY W PIERWSZYM PÓŁROCZU (wspólne spotkanie, 
refleksje dotyczące zorganizowanych akcji i zadań) 
 

DZIEŃ SENIORA (przygotowanie do imprezy – wybór scenariusza, ról, 
tematu, oprawy muzycznej) 
 

POMYSŁY I ZADANIA – Planowanie pracy w II półroczu (giełda pomysłów) 
 
 

II PÓŁROCZE 

MIESIĄC ZADANIA 

LUTY 

DZIEŃ SENIORA – pomoc organizacyjna w przygotowaniu uczniów  
do występów artystycznych. 
  
POCZTA WALENTYNKOWA (przygotowanie skrzynki walentynkowej,  
do której uczniowie wrzucają kartki walentynkowe, członkowie Samorządu 
rozdają pocztę walentynkową po klasach w dniu 14 lutego) 
 
BALIK KARNAWAŁOWY - KLASY I-III 
 

MARZEC 

DZIEŃ KOBIET (życzenia, gazetka na tablicy SU, rozdawanie cukierków dla 
dziewcząt) 
 
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY (organizacja zabaw w auli szkoły) 

 

DZIEŃ PATRONA - Udział w szkolnych obchodach 

 

KWIECIEŃ 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 
udział w obchodach i apelu szkolnym. 
 
Przygotowanie do WIELKANOCY (wspólne kultywowanie tradycji, życzenia 
świąteczne) 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI (pogadanki, plakaty, wystawa fotograficzna na 
temat ekologii i Ziemi) 
 

MAJ 

DZIEŃ MATKI – gazetka szkolna, wspomnienie o roli rodziny w życiu 
człowieka (roli mamy), laurki dla mam 
 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA  (prelekcja na temat praw dziecka, 
kim jest Rzecznik Praw Dziecka) 
 



 

CZERWIEC 

DZIEŃ SPORTU – udział w zabawach I rozgrywkach sportowych, 
propagowanie zasad fair play 
 
DZIEŃ OJCA  - gazetka szkolna, wspomnienie o roli rodziny (roli taty) w 
życiu człowieka 
 
PODSUMOWANIE PRACY W DRUGIM PÓŁROCZU (wspólne spotkanie przy 
kawie/herbacie i cieście, refleksje dotyczące zorganizowanych akcji i zadań 
w roku szkolnym 2019/2020) 
 

 
 
 
 
 

Akcje całoroczne: 

• Sprzedaż ciast/różnych artykułów przed zebraniami i konsultacjami z rodzicami 
• Dzień Szczęśliwego Numerka w kl. IV-VIII 
• Kontynuacja akcji „Skrzynka inicjatyw uczniowskich” w ramach SU 
• Kontynuacja manifestacji ,,STOP agresji i przemocy wobec kobiet w naszej szkole” 
• Dzień Dobrego Słowa (comiesięczna akcja) 
• Balik karnawałowy (klasy I-III) 
• Udział  w akcjach charytatywnych (zbiórki artykułów żywnościowych, nakrętek,  pomoc 

zwierzętom) 
• Udział w uroczystościach szkolnych. 


