
PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO 

WRZESIEŃ: 

 Przypomnienie ordynacji wyborczej 

-wybory przedstawicieli klas IV-VI jako kandydatów do Samorządu 

Uczniowskiego. 

25.09. Wybory Samorządu Uczniowskiego 

-w skład SU wchodzą: 

Przewodniczący: Wiktoria Wasiak 

Zastępca: Joanna Pietrzak 

Sekretarz: Jakub Barczak 

Sekcja Gazetkowa: Julia Jąder, Aleksandra Pytlewska, Alicja Wojkiewicz 

29.09 Wybory ,,Mistera Szkoły” 

- głosowały wszystkie obecne dziewczyny z klas IV- VI  

29.09 Zebranie organizacyjne SU. 

30.09 Ogłoszenie wyników wyboru ,,Mistera szkoły” 

(Zwyciężył Mateusz Trzeciak ) 

PAŹDZIERNIK: 

DO 7.10 Przygotowanie gazetek ściennych na korytarzu i w klasach na Dzień 

Edukacji Narodowej. 

27.10 Przedstawianie na Radzie Pedagogicznej i zebraniu rodziców planu pracy 

SU. 

14.10 Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

Do 30.10 Przygotowanie gazetek ściennych na korytarzu i w klasach związanych 

z dniem 1 listopada. 

16.10 ,, Dzień bez pytania” 



- wybrany wcześniej w formie losowania jeden dzień w miesiącu będzie dniem 

bez pytania, 

- w tym dniu nie można pytać uczniów, przeprowadzać kartkówek czy 

sprawdzianów, 

- losowanie ,,dnia bez pytania’’ będzie odbywało się w pierwszy poniedziałek 

każdego miesiąca.  

LISTOPAD: 

Do 6.11 Przygotowanie gazetek szkolnej i klasowych związanych z Dniem 

Niepodległości 

10. 11 Uroczyste obchody Dnia Niepodległości 

27.11-28.11 Biwak w szkole dla klas IV-VI połączony z dyskoteką andrzejkową 

-przypomnienie i odczytanie w każdej klasie regulaminu dyskoteki, 

-przygotowanie sprzętu na dyskotekę, 

- dyskoteka andrzejkowa, 

-spanie w szkole. 

Wylosowany wcześniej dzień ,,Dniem bez pytania’’. 

GRUDZIEŃ: 

Do 11.12 Przygotowanie gazetek szklonej i klasowych na Święta Bożego 

Narodzenia 

8.12 Ogłoszenie konkursu na najładniej udekorowane drzewko świąteczne oraz 

najładniejszy żłobek: 

- konkurs kierowany do wszystkich klas praca zbiorowa, 

-dzień ogłoszenia każdego z konkursów będzie również dniem ich rozpoczęcia.  

22.12 Ogłoszenie wyników konkursu  

-zwycięzców wyłoni jury w składzie p. H.Depta, p. K. Ignaszak, Pan Dyrektor, 

- nagrodą dla zwycięskiej klasy będzie dyplom. 



Wylosowany wcześniej dzień ,,Dniem bez pytania’’. 

STYCZEŃ: 

Udział Samorządu Uczniowskiego w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

Wylosowany wcześniej dzień będzie ,,Dniem bez pytania’’. 

11-15.01 Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych zostaną poproszeni 

o omówienie zasad bezpieczeństwa na feriach. 

13. 01. Karnawałowy Bal Maskowy 

- bal dla wszystkich uczniów klas IV-VI  

-warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w balu jest przebranie lub maska 

- zostanie wybrany król i królowa balu 

LUTY: 

2. 02. Ogłoszenie konkursu na zabawną kartkę walentynkową, 

- konkurs kierowany do uczniów klas IV-VI, 

-forma i technika dowolna 

Wylosowany wcześniej dzień będzie ,,Dniem bez pytania’’. 

Do 10.02 Przygotowanie gazetek ściennych szkolnej i klasowych z okazji 

Walentynek. 

12.02. Ogłoszenie wyników konkursu na kartkę walentynkową  

-zwycięzców wyłoni jurry w składzie P. I.Kajdasz, P. K.Piechowiak, P. 

M.Melewska, 

- dla zwycięzców przewidziane są symboliczne nagrody 

12. 02 Poczta Walentynkowa. 

12.02 Sprzedaż ciastek walentynkowych upieczonych przez uczennice klasy VI. 

MARZEC: 

7. 03 Wybory ,,Miss szkoły” 



-  głosować będą wszyscy chłopcy z klas IV-VI 

8.03 Ogłoszenie wyników wyboru ,,Miss szkoły” 

10.03 Ogłoszenie konkursu na najładniejszą papierową pisankę 

- konkurs kierowany do wszystkich klas , 

-forma i technika dowolna 

Wylosowany wcześniej dzień będzie ,,Dniem bez pytania’’. 

7.03 Ogłoszenie konkursu ,, Najpiękniejsza Pani Wiosna” 

- każda klasa wybiera jedną osobę i przebiera ją za ,,Panią Wiosnę” 

- wygra ta klasa która będzie miała najlepsze przebranie, 

- wszystkie przebrania zostaną zaprezentowane podczas szkolnych obchodów 

Pierwszego Dnia Wiosny.  

 15.03 Przygotowanie gazetek szkolnej i klasowej na Pierwszy dzień wiosny 

21.03 Ogłoszenie wyników konkursu ,,Najpiękniejsza Pani Wiosna” 

-zwycięzców wyłoni jurry w składzie P. A.Siwek, P.E.Smolarek, P. J.Potocka, 

- nagrodą będą pamiątkowe dyplomy   

Do 22.03 Przygotowanie gazetek szkolnej i klasowych z okazji Świąt 

Wielkanocnych. 

23.03. Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszą pisankę : 

-zwycięzców wyłoni jurry w składzie P. B. Włodarski, P.M.Więckowska,  

P. M.Zwolińska 

- dla zwycięzców przewidziane są symboliczne nagrody 

KWIECIEŃ: 

W kwietniu Odbędzie się Turniej Badmintona: 

- dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie 



- w turnieju będą mogły wziąć udział wszystkie chętne osoby dorośli, młodzież, 

dzieci  

Wylosowany wcześniej dzień będzie ,,Dniem bez pytania’’. 

DO 22.04  Przygotowanie gazetki szkolnej i klasowych z okazji Świąt Majowych. 

MAJ: 

Wylosowany wcześniej dzień będzie ,,Dniem bez pytania’’. 

9.05 Ogłoszenie konkursu pt. ,, Moja kartka dla mamy” 

-konkurs skierowany dla wszystkich uczniów technika dowolna, 

-prace będą wykonywane indywidualnie. 

10. 05Wewnątrzszkolny Turniej Piłki Nożnej ( po zajęciach) 

- Każda klasa otrzyma pamiątkowy dyplom 

-z każdej klasy drużyna chłopców i dziewczyn. 

26.05 Ogłoszenie wyników konkursu pt. ,, Kartka dla mamy” 

-zwycięzców wyłoni jurry w składzie p. E.Lesińska, p. M.Ruszała, p. M.Perdoch, 

-dla zwycięzców przewidziane są symboliczne nagrody. 

Do 25.05 Przygotowanie Gazetki szkolnej na Dzień Dziecka. 

CZERWIEC: 

7.06 Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej. 

Wylosowany wcześniej dzień ,,Dniem bez pytania’’. 

Do 15.06 Przygotowanie gazetek szkolnej i klasowych na zakończenie roku 

szkolnego. 

17. 06 Wycieczka do Poznańskiego ZOO : 

- przejazd kolejką ,,Maltanką” do ZOO, 

-zwiedzanie ogrodu. 



 

   

  

      

 


