
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Plan sporządziły:  Joanna Marlęga i Anna Kocięcka, opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego  

w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu 

 

Działania stałe: 

- organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej, 

- dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły, 

- informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich 

przedsięwzięciach, 

- współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią, 

- przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, 

- przygotowywanie plakatów z informacją o bieżących wydarzeniach 

szkolnych, 

- zbieranie dokumentów z działalności samorządu uczniowskiego, 

- pomoc w utrzymaniu porządku podczas imprez na terenie szkoły. 

 

 

 



L.p. 
Termin 

realizacji 
Planowane zadania Odpowiedzialni 

1. wrzesień 

 

  1. Wybór kandydatów do SU na terenie klasy. 

  2. Zagospodarowanie tablicy Samorządu  

      Uczniowskiego ( plakaty)                

  3. Zebranie gospodarzy klas i wybranych  

      kandydatów do SU: 

- sekretarza SU, 

- skarbnika, 

- organizacja roku szkolnego 2021/2022 

  4. Opracowanie planu pracy SU: 

      - zebranie organizacyjne, 

      - ustalenie priorytetów, 

      - harmonogram pracy, sprawozdania. 

  5. Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji 

      szkoły. 

  6. Akcja Sprzątanie Świata 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opiekunowie SU 

- Samorząd Uczniowski 

 

 

 

2. październik 

  

  1.  Zebranie Samorządu Uczniowskiego: 

- przydział czynności (podział na sekcje) 

- sprawy bieżące 

  2. Wybory przewodniczącego SU 

  3. Święto Edukacji Narodowej - przekazanie   

      życzeń wszystkim  nauczycielom 

      i pracownikom szkoły. 

  4. Organizacja wieczoru/nocy filmowej dla 

uczniów klas ósmych. 

     

 

 

 

 

- opiekunowie SU 

   

- Samorząd Uczniowski 

 

 

3. listopad 

  1. Święto Odzyskania Niepodległości: 

      - udział w uroczystościach organizowanych  

         przez szkołę, 

      - delegacja SU. 

  2. Dzień wróżb w naszej szkole: 

      - dyskoteka andrzejkowa, 

      - dyżury pełnione przez nauczycieli. 

3. Opieka nad grobami zmarłych nauczycieli 

i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3. 

4. Sprzątanie zaniedbanych grobów, 

zapalenie zniczy na grobach nauczycieli, 

żołnierzy oraz przy Pomniku Bohaterów 

Ziemii Sierpeckiej. 

 

 

 

 

 

- członkowie SU 

- opiekunowie SU 

- wychowawcy 



4. grudzień 

  1.   Pomoc w  organizacji Mikołajek szkolnych. 

2. Roznoszenie kartek z życzeniami  

Świątecznymi. 

        

 

 

 

 

 

- członkowie SU 

- opiekunowie SU 

 

 

 

 

 

5. styczeń 

                         

  1. Złożenie sprawozdania z działalności SU  

      za I semestr. 

 

  2. Zabawa karnawałowa: 

      - organizacja dyskoteki, 

      - dyżury nauczycieli. 

 

 

      

- opiekunowie SU 

-  członkowie SU 

6. luty 

   

  1. Walentynkowa Poczta Serduszkowa: 

- wręczanie życzeń adresatom 

  2. Uruchomienie „poczty walentynkowej” 

  

3. Branie udziału w działaniach mających na  

celu promocje szkoły w środowisku 

lokalnym. 

   

 

 

 

- członkowie SU 

- opiekunowie SU 

7. marzec 

  1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej 

    z okazji Dnia Kobiet. 

  2.  Pierwszy Dzień Wiosny: 

     - pomoc w organizacji zawodów pływackich. 

    

 

- członkowie SU 

- opiekunowie SU 

- nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

8. kwiecień 

    

1. Dzień Służby Zdrowia: 

-  złożenie życzeń  

Pani Pielęgniarce przez SU. 

- pomoc w roznoszeniu kartek świątecznych. 

 

 

- opiekunowie SU  

- członkowie SU  

 

9. maj 

   

  1. 3 Maja: 

      - udział w akademii z okazji uchwalenia  

         Konstytucji 3 Maja 

      -  delegacja SU.  

 

 

 

- członkowie SU  

 



10. czerwiec 

  

  1. Festyn Rodzinny – pomoc w zorganizowaniu. 

  2. Podsumowanie pracy SU za rok szkolny  

       2022/2023 

- przedstawienie wniosków do realizacji w 

przyszłym roku szkolnym 

- przygotowanie sprawozdania z 

działalności Samorządu Uczniowskiego 

   3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.  

   4. Pożegnanie klas VIII przez reprezentanta SU. 

  

     

 

 

 

 

- opiekunowie SU, 

- członkowie SU 

 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, przez cały rok, będzie brał udział w akcjach 

charytatywnych i wolontariackich, jakie będą odbywały się na terenie szkoły. 

Samorząd Uczniowski i opiekunowie SU zastrzegają sobie zmiany do planu pracy wg 

bieżących potrzeb. 

 

 

Opiekunki SU 

              Joanna Marlęga, Anna Kocięcka 

 


