
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Publiczne Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Piecach w roku szkolnym 2016/2017 

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego: 

Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.  

Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i 

odpowiedzialności.                                                                                                                 

Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.                            

Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.                   

Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.                                                               

Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.                                                               

Poznawanie tradycji regionalnych.                                                                                             

Rozwój zainteresowań.                                                                                                            

Osobiste angażowanie się w zwalczanie zła.                                                                    

Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.            

Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na 

terenie szkoły, wsi, miasta, kraju.                                                                                        

Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.                                                                        

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. 

 

Zadania do wykonania: 

Wrzesień 

 Wybory  Samorządu Uczniowskiego 

 Ustalenie planu działań na cały rok w oparciu o Programu Wychowawczego oraz Programu 

Profilaktyki szkoły, 

 Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka. 

 Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

 Posiedzenie przedstawicieli samorządu  

 Dzień chłopaka 30.09.2016r. 

 

 



 

Październik 

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły. 

 Aktualizacja gazetki 

 Dzień Jabłka- konkurs plastyczny „Jabłko samo zdrowie”, poczęstunek dla uczniów 

 Akcja „Zbiórka karmy dla zwierząt” 

 

Listopad 

 Andrzejki – dyskoteka. 

 Włączenie się do akcji „Góra Grosza”  

 Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Życzliwości – ankieta Czy jesteś 

tolerancyjny? 

 

Grudzień 

 Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego. 

 Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej. 

 

Styczeń 

 Dzień Babci i Dziadka – gazetka. 

 Spotkanie z dyrektorem szkoły podsumowujące pracę w I półroczu. 

 

Luty 

  Bal karnawałowy. 

 Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono. 

 Sporty zimowe – gazetka prac uczniów. 

 

Marzec 

 Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet. 

 „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii. 

 



 

Kwiecień 

 Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły 

 Obchody Dnia Ziemi 

 

Maj 

 Święta majowe –współudział w apelu. 

 Dzień Zdrowia 

 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu. 

 Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy. 

 Dzień latawca pod hasłem „Wiele nas różni, wszystko łączy” 

 

Czerwiec 

 1 czerwca – Dzień Dziecka, Dzień Rodziny 

 Pożegnanie klasy VI. 

 Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 

  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017. 

 Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny. 

 

  

 


