
Rok szkolny 2016 / 2017 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach  

I. Cele Samorządu Uczniowskiego 

 

 Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. 

 Przestrzeganie praw uczniów i ich obrona. 

 Kształtowanie zasad demokracji, samorządności, współdziałania zespołowego. 

 Uczestnictwo w życiu szkoły, podejmowanie decyzji we współpracy z pozostałymi organami Szkoły (Dyrektorem, Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców). 

 Dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji Szkoły. 

 

Termin Zadania do wykonania Odpowiedzialni Uwagi o 

realizacji 

WRZESIEO Wybory samorządów klasowych. Organizacja pracy w ramach 
godzin wychowawczych klasy. 

wychowawcy klas  

Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego. opiekun SU  

Przeprowadzenie wyborów do SU. opiekun SU  

Organizacja i funkcjonowanie dyżurów szkolnych. 
 

opiekun SU  

Zapoznanie się z  regulaminem. 
- praw i obowiązków ucznia 
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 
Przypomnienie Konwencji i Prawach Dziecka 

wychowawcy klas 

 

wychowawcy klas 
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Obchody Święta Patrona Szkoły 
- pasowanie pierwszoklasistów, 
- apel 
- festyn szkolny 

 

odpowiedzialny naucz.  

P. I.Midor 

wszyscy nauczyc. 

 

Obchody Dnia Chłopaka w klasach wychowawcy klas  

 Udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpiecznie Tu i Tam”  J. Midor, M. Konieczna akcja przewidziana 

na kilka miesięcy 

 

 Udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna szkoła – bezpieczny 
uczeo” 

pedagog, wychowawcy akcja przewidziana 

na kilka miesięcy 

PAŹDZIERNIK Ustalenie terminów zebrao. opiekun SU  

Dzieo Komisji Edukacji Narodowej 
- uroczysty apel 
- spotkanie z wychowawcami 

wychowawcy klas, klasa 4a,        

J. Zych, H.Gospodarczyk, 

 A. Kucharczyk 

 

Dzieo Zdrowego Stylu Życia 
Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki – prewencja. 

pedagog szkolny nl. przyrody, 

pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy klas  

 

LISTOPAD Zapalenie zniczy na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzieo 
Wszystkich Świętych i Zaduszki 

wychowawcy klas  

Akcja „Śniadanie daje moc” – 8.11 – przygotowywanie zdrowych 
śniadao, pogadanki na temat zdrowego odżywiania 
 

wychowawcy klas Ewe  konkurs na 

najlepsze pudełko 

śniadaniowe 
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Udział w miejskich uroczystościach obchodu Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę 

Dyrekcja, poczet flagowy, 

opiekun SU 

 

Obchody Dnia Życzliwości – 21.11 wychowawcy klas  

Dyskoteka szkolna z okazji Andrzejek SU, J. Zych, A. Podkowska,               

T. Łacny 

 

 

GRUDZIEO Świąteczna dekoracja klas i szkoły 
Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej. 

  

opiekun SU, wychowawcy  

Mikołajki klasowe wychowawcy klas  

Wigilie szkolne 
Apel świąteczny 

wychowawcy klas, 

odpowiedzialny nauczyciel 

 

STYCZEO Zabawa karnawałowa  opiekun SU i nauczyciele  

Dzieo Babci i Dziadka  wychowawcy klas  

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. 
 

wszyscy nauczyc.  

Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji. 
 

opiekunowie SU  

Spotkanie podsumowujące pracę w I półroczu. opiekunowie SU  

LUTY Bal karnawałowy- dyskoteka 
 

opiekunowie SU  
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Organizacja poczty Walentynkowej – ubieramy się na czerwono SU  

MARZEC Dzieo Kobiet i Kobietek w szkole wychowawcy   

Powitanie wiosny: przystrojenie klas, przebieranie się uczniów SU  

KWIECIEO Wielkanoc w szkole: dekoracja klas i korytarza wychowawcy, SU  

Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono wychowawcy klas  

MAJ Międzynarodowy Dzieo Pracy i Dzieo Flagi – wykonanie gazetek na 
w/w tematykę, pogadanki w klasach 
 

wszyscy naucz.  

Udział w miejskich uroczystościach obchodu Konstytucji 3-ego Maja Dyrekcja, poczet flagowy, 

opiekun SU 

 

Dzieo Matki – spotkania z naszymi mamami. wychowawcy klas  

Wycieczki klasowe 
 

 

wychowawcy  

CZERWIEC Dzieo Sportu Szkolnego nl wychowania fizycznego, 

wychowawcy 

 

Podsumowanie pracy SU w minionym roku szkolnym, sporządzenie 
sprawozdania z pracy Samorządu. 
 

Opiekun SU  

Uroczyste zakooczenie roku szkolnego. Dyrekcja, wychowawcy klas  
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CAŁY ROK Prowadzenie dokumentacji finansowej SU.  Opiekun SU  

Przepływ informacji: komunikaty ustne, tablica informacyjna na I 
piętrze, przekazywanie informacji przez radiowęzeł szkolny  

Opiekun i członkowie SU 

 

 

Działalnośd SU  wg opracowanego planu pracy. opiekun SU i nauczyciele  

Uaktualnianie Regulaminu SU (w razie potrzeby). opiekun SU  

Współpraca SU z: 
dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, 
pracownikami obsługi i administracji,  innymi kołami 
działającymi w szkole. 

opiekun i członkowie SU 

 

 

Dbałośd o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy wszyscy ucz i naucz.  

Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły wszyscy ucz i naucz.  

Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach 
lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią. 
 

wszyscy ucz i naucz.  

Dbałośd o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy 
wypoczynek. 
Zapoznanie się z  problemami ekologii naszego regionu. 

wszyscy ucz i naucz. 

wszyscy uczniowie, naucz. 

 

CAŁY ROK Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i 
korytarzy (ukwiecanie). 

nauczyciele wraz z klasami, 

SU 

 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych – baterie J. Zych, wszyscy uczniowie, 

naucz. 

 

Organizowanie i współudział w przeprowadzaniu uroczystych apeli i 
akademii: 
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        -     prowadzenie apeli 

        -     reprezentacja szkoły przez poczet flagowy na ważnych 

               uroczystościach szkolnych i paostwowych 

 

SU 

SU 

Organizowanie akcji charytatywnych, wolontariat 

 
wszyscy uczniowie, naucz.  

Loteryjka „Uśmiech losu” SU  

Dyżury szkolne 
- harmonogram 

wytyczone klasy 

SU 

 

Działalnośd rozrywkowa 
a) imprezy klasowe (wg planów wychowawców klas i 

samorządów klasowych) 
b) imprezy ogólnoszkolne 
- dyskoteki szkolne 
- Święto Patrona Szkoły 
- Dzieo Edukacji Narodowej 
- Święta Bożego Narodzenia 
- Walentynki 
- Dzieo Wiosny 
- Dzieo Sportu Szkolnego i Dzieo Dziecka 

 
 

wychowawcy klas 

 

przydzielone osoby, SU 

 

 Działalnośd artystyczna 
- zorganizowanie konkursów plastycznych  i wystawka prac 
- konkursy wewnątrz i międzyszkolne 

 

 

naucz. plastyki 

 

    

 Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe (po 
uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas), projekcje 

naucz. j. polskiego, 

wychowawcy 
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filmów, spektakle. 
 

 Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym 
współpraca ze świetlicą szkolną 

 

wychowawcy, świetlica 

szkolna 

 

 

Opiekunowie  

Joanna Zych, Agnieszka Podkowska 

 

 


