
„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania 
własnego zdania. Ma prawo do szacunku. 

Nie ma dzieci – są ludzie.” 

Janusz Korczak 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
BIERTOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE: 

 

    - diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, 

 

     - prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o ich estetykę; wywieszanie aktualnych 
informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z 
obowiązującą w danym czasie tematyką; 

 

    - ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji; 

    - spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem i dyrektorem szkoły; współpraca z Radą 
Rodziców naszej szkoły;      

 - pomoc w organizacji uroczystości szkolnych; 

 - działania bieżące wynikające z aktualnej sytuacji. 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego: 

 

   + reprezentowanie ogółu uczniów. 

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

   + uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w 
stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 

   + rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania 
współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

   + kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i 
zdyscyplinowania uczniów. 



   + dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

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

   + organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
rozrywkowej, naukowej w szkole, 

   + upowszechnianie czytelnictwa, 

   + promowanie zdrowego stylu życia, 

   + diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, 

   + spotkania Samorządu Uczniowskiego z opiekunami i Dyrektorem szkoły, 

   + współpraca z miejskimi instytucjami obywatelskimi oraz fundacjami, organizującymi akcje 
charytatywne, 

    + działania wynikające z aktualnej sytuacji 

 

Zadania do wykonania: 

 

Wrzesień 

 

• Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczka w 
Biertowicach. Spośród zgłoszonych kandydatów członkowie Samorządu Uczniowskiego w tajnym 
głosowaniu wybierają Zarząd Samorządu Uczniowskie 

 

    Powitanie pierwszaków 

 

Październik 

 

    Dzień Komisji Edukacji Narodowej – przekazanie życzeń nauczycielom oraz   

    pracownikom szkoły, wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji     Narodowej 

Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie klasy pierwszej 

 

Listopad 

 

• Zapalenie znicza na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych 



• Włączenie się do akcji „Góra Grosza” 

Tydzień książki. 

 

Grudzień 

 

• Mikołajki 

 Życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.  

 

Luty  

 

• Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono. 

 

Marzec 

 

• Tydzień ekologiczny – powitanie wiosny 

• Wykonanie ozdób świątecznych. Kiermasz. 

• Wielkanoc – życzenia  dla nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

Kwiecień 

 

• Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej. 

• Tydzień Pomocy Innym. 

 

Maj 

 

• Dzień Matki – wywiady w klasach na temat: ”Za co kocham swoją mamę?” – zamieszczenie 
najciekawszych na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 



Czerwiec 

 

• Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2020/2021 

• Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym. 

 

Cały rok 

 

    Praca na rzecz szkoły. 

    Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego 

    Spotkania członków Samorządu Uczniowskiego.  

 

Plan pracy uzgodniono z Dyrektorem szkoły 30. 09.2020 

 

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w 
miarę potrzeb, zaistniałych problemów, konfliktów, specyficznych sytuacji). 

 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego 

Artur Konieczkowicz 

 


