
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP NR 1 W BRODNICY 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w imię dobra innych, dobra społecznego. 

Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie 

organy przedstawicielskie – Radę SU. 

Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego 

dobra z  poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. 

Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne.                   

W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie                                         

odpowiedzialności. 

Do głównych celów działalności SU należą: 

 

 promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

 przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich 

sprawach szkoły, 

 zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla                       

wspólnego dobra, 

 promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

 organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, ekologicznej, sportowej, rozrywkowej                         

w szkole. 

 

 

 



 

Lp. ZADANIA 

 

SPOSÓB REALIZACJI MIESIĄC 

      

1. 
 

Organizacja pracy 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

1. Wybory Rady SU, przydział i zatwierdzenie funkcji, przydział do sekcji SU. 

2. Zapoznanie z regulaminem samorządu. 

3. Ustalenie planu pracy na rok 2022/2023; przedsięwzięcia, akcje, imprezy. 

4. Zagospodarowanie gazetki samorządowej. 

5. Zorganizowanie dyżurów uczniowskich na terenie szkoły. 

6. Zapoznanie z regulaminem ucznia dyżurnego. 

7. Spotkanie z Dyrekcją oraz Samorządami Klas. 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 

  

2. Skrzynka zaufania 

 

„Szczęśliwy 

numerek” 

 

Dzień Kropki 

 

Sprzątanie Świata 

 

Dzień Chłopaka 

1. Przypomnienie o anonimowej skrzynce pytań, uwag i problemów na korytarzu szkolnym. 

 

1. Losowanie szczęśliwego numerka w e-Dzienniku – przypominanie uczniom poprzez wywie-

szanie numeru na okien. 

 

2. Kreatywne koła – wystawa prac. 

 

3.Włączamy się do akcji i zachęcamy uczniów, aby dbali o najbliższe otoczenie. 

 

4.Życzenia dla wszystkich chłopców (w ramach działań klasy). 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 

 

3. Udział  

przedstawicieli SU  

w pasowaniu  

pierwszoklasistów. 

 

Eko-kalendarz – 

mój region 

 

 

Organizacja akcji 

zachęcającej do          

segregacji śmieci.  

 

Zgodnie z potrzebami i możliwościami.  

 

 

 

 

Organizacja konkursu międzyklasowego na kartki z kalendarza.   

 

 

 

Plakat – zbiórka makulatury, nakrętek, baterii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 

 

 

 

 

 



Muzyczne przerwy 

 

 

Dzień Edukacji            

Narodowej 

 

Dyskoteka szkolna 

Muzyka w trakcie wyznaczonej przerwy - raz w tygodni – uczniowie na lekcji wychowawczej 

przygotowują listę utworów, które chcieliby usłyszeć. 

 

Życzenia i niespodzianka dla nauczycieli. 

 

 

Podział na grupy wiekowe: 1-4; 5-8: 

muzyka, karaoke, konkursy, malowanie twarzy 

 

 

 

w miarę możliwości, 

cały rok 

 

 

 

 

4. Święto Zmarłych Odwiedzenie miejsc pamięci narodowej – symboliczny znicz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 

5. Obchody Święta  

Niepodległości 

Konkurs klasowy na wystrój klas. 

 „Moja Mała Ojczyzna” –  wystawa zdjęć i prac plastycznych. 

Promowanie postaw patriotycznych. Przypomnienie sylwetek Polaków walczących o 

niepodległość na korytarzu. 

 

6. Międzynarodowy 

Dzień  Praw 

Dziecka  

Akcja powiązana z Tygodniem Globalnej Edukacji.  

 

 

7. Prawa Zwierząt 

 

 

Nawiązanie współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt – zbieranie karmy, koce.  

Listopad miesiącem dla zwierząt. 

8. Obchody święta  

patrona szkoły                  

– Henryka  

Sienkiewicza 

Przybliżenie sylwetki H. Sienkiewicza – prezentacja na godz. wychowawcze.    

 

                                                                                                 

9. Dzień Życzliwości 

i Pozdrowień 

Dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji – 

skrzynka życzeń.  

Dzień Pluszowego Misia. 

 

10. Andrzejki 

 

„Komnata wróżb” połączona z wieczorem poezji oraz z udziałem harcerzy. 

 

 

11.   

    
Spotkanie  

ze św. Mikołajem   

Akcja - Dzień w czapkach Świętego Mikołaja.  GRUDZIEŃ   



Tradycje – Święta 

Bożego Narodzenia. 

Kiermasz mikołajkowy – ciasta, bransoletki, ozdoby świąteczne. Współpraca z Panią Tuptyńską 

– warsztaty terapii zajęciowej.  

 

Konkurs na wystrój klas.  

Życzenia świąteczne – nagranie teledysku do piosenki świątecznej lub przygotowanie plakatu z 

życzeniami. 

Wigilie klasowe, wigilia Rady SU – pieczenie i dekorowanie pierników. Kolędy na przerwie. 

 

12. Dzień naukowy 

i filmowy. 

Festiwal Nauki - Dzień rozwiązywania zadań matematyczno-przyrodniczych (przedstawiciele 

klas 5-8),  
GRUDZIEŃ 

13. Promocja 

czytelnictwa 

 

Konkurs na ciekawą zakładkę do książki. Akcja: oddam lub wymienię książkę. 

 
STYCZEŃ  

14. „Nie samą nauką 

żyje szkoła” 

„Jeden dzień z życia mojej klasy” – konkurs na najśmieszniejsze zdjęcie.  

Międzynarodowy Dzień Puzzli – dla klas 1-3. 

 

STYCZEŃ 

15. Aktywny styl życia 

 

Turniej sportowy – międzyklasowy pod patronatem SU. LUTY 

16. Walentynki   Akcenty walentynkowe w szkole – ubieramy się na czerwono, poczta walentynkowa. 

Tłusty Czwartek się zbliża – kiermasz pączków.  

 

LUTY 

17. Karnawał w szkole Dyskoteka karnawałowa - Dzień przebrania karnawałowego - konkurs. 

 
LUTY 

18. Dzień Kobiet     Życzenia dla kobiet; muzyka o kobietach i dla kobiet w czasie przerw. 

 
MARZEC 

19. Światowy Dzień  

Zespołu Downa 

Dzień nie do pary w naszej szkole. 

 
MARZEC 

20. Powitanie wiosny Kolorowy dzień w szkole (żółty, pomarańczowy, niebieski, fioletowy, zielony) – losowanie ko-

lorów ubrań przez poszczególne klasy – zabawy i taniec na boisku szkolnym. 

 

MARZEC 

21. Tydzień mózgu 

 

 

 

Dzień  

bez stresu 

Tydzień wiedzy o mózgu:  

Odkrywanie talentów i pasji.  

Festiwal nauki: doświadczeń, gier, eksperymentowania - integracja młodszych ze starszymi. 

 

Dzień bez kartkówek, sprawdzianów, pytania podczas lekcji dla uczniów, którzy przyjdą w 

dwóch różnych butach. 

MARZEC 

13-19 

 



22. Wielkanoc  Konkurs klasowy na jajo – pisankę wielkanocną.   

Kiermasz wielkanocny – ozdoby świąteczne. 

 

KWIECIEŃ  

23. Obchody Dni Ziemi 

 

Rocznica Patrona 

Szkoły 

Tydzień działań ekologicznych połączony z Patronem Szkoły i Świętem Wartości - podsumo-

wanie projektu.   

Przypomnienie historii szkoły i życia, twórczości H. Sienkiewicza – prezentacja,                                          

Familiada międzyklasowa i inne konkursy. 

 

KWIECIEŃ/MAJ 

24.  Majowe święta  Wystrój klas – konkurs klasowy. 

 
MAJ 

25 Święto Wartości  Wg załącznika  MAJ 

26. Dzień Dziecka  

– Dzień Sportu. 

 

Turnieje międzyklasowe, loteria fantowa, wyjścia w teren, gry w terenie,                                     

współpraca z rodzicami – promowanie aktywności fizycznej. 
CZERWIEC 

27. Dzień Ucznia  Dzień Ucznia - bez plecaków, bez ocen – uczniowie prowadzą lekcje. 

 
CZERWIEC 

 28.  Podsumowanie  

całorocznej pracy 

szkolnej SU 

Analiza pracy Rady SU, działań, ewaluacja. 

Spotkanie z Dyrekcją i Samorządami Klas.  
CZERWIEC 

 

Inne przedsięwzięcia realizowane przy współudziale SU – wg potrzeb i możliwości: 

 

 REALIZACJA DZIAŁAN WYPRACOWANYCH DO WDROŻENIA III ETAPU SZKOŁY WARTOŚCI – wg załącznika 

 

 UDZIAŁ W PROGRAMIE „EKOLOGICZNA SZKOŁA”  

 

 EDUKACJA GLOBALNA – listopad - wg potrzeb i możliwości 

 

 WOLONTARIAT - współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu 

 

 UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH, PROFILAKTYCZNYCH – wg potrzeb i możliwości: 

 

 Koordynacja i pomoc w zbieraniu karmy dla zwierząt, makulatury, nakrętek, baterii.  

 Skrzynka zaufania.  

 Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań. 

 Promowanie zdrowego stylu życia, 



 Współpraca z nauczycielami, Dyrekcją, Samorządami Klasowymi.  

 Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

 Organizacja kolorowych i śmiesznych dni – integracja społeczności szkolnej. 

 Aktualizacja wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku. 

 Umożliwienie czynnego udziału uczniów w spotkaniach SU.  

 

 Plan Pracy SU ma charakter otwarty.  

 Konieczna jest współpraca z Samorządami Klasowymi, wychowawcami oraz wszystkimi podmiotami szkoły.  

 Plan SU podlegał bieżącej modyfikacji, może być uzupełniany o inicjatywy, akcje szkolne i pozaszkolne, zgodnie z możliwościami                           

i potrzebami szkoły.  

 W przypadku nauki zdalnej  w miarę możliwości organizacja działań on-line. 

 

 

Zatwierdzono na spotkaniu dnia 3 października 2022r. 

 

 

Rada SU:  
Hubert Różycki, Sara Małkiewicz, Nikola Różańska 

 

 

 

Opiekunowie SU:  

Lucyna Ulanowska, Marzena Pucek,  

Kamila Zawadzka, Marlena Lewandowska 

 


