
Zadania Formy realizacji

WRZESIEŃ

Modyfikacja zasad projektu Klasa na medal
dla uczniów klas IV-VIII.

Opracowanie regulaminu projektu.

Zorganizowanie dnia Sprzątania Świata w
szkole.

Zgłoszenie szkoły do Urzędu Miasta;
Zapewnienie  rękawic i worków dla uczniów;
Przydział terenów do sprzątania dla 
poszczególnych klas.

Sejmik Uczniowski – forum młodych
samorządowców.

Oczekiwania uczniów;
Opracowanie harmonogramu działań SU;
Pierwsze ustalenia uczniów dotyczące roku 
szkolnego 2018/2019.

Dzień Chłopca.
Każda klasa indywidualnie organizuje Dzień 
Chłopca według własnych pomysłów;
Życzenia od Samorządu Uczniowskiego.

PAŹDZIERNIK

Święto Edukacji Narodowej
oraz ślubowanie uczniów klasy I.

Prowadzenie części oficjalnej przez 
Przewodniczącą SU;                                             
Poczet sztandarowy.

Zorganizowanie wyborów do Samorządu
Uczniowskiego.

Prezentacja trybu ordynacji wyborczej;
Wybory przedstawicieli do samorządu przez 
poszczególne klasy;
Przygotowanie logistyczne wyborów do 
Samorządu Uczniowskiego;
Każdy kandydat:
- dostarcza listę poparcia z 20. podpisami 
uczniów;
- wykonuje plakat informacyjny o swoim 
programie wyborczym;
- prowadzi kampanię wyborczą.

Konkurs na laurkę dla pracowników szkoły Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu;
Organizacja wystawki kartek wraz z propozycją 
życzeń.

Gazetka klasowa pt. „Dzień Edukacji
Narodowej – mój patron”

Ogłoszenie tematyki gazetki klasowej;
Ocenianie estetyki gazetek przez komisję;
Przyznawanie punktów według regulaminu 
Klasy na medal.

Dzień spódniczki Uczennice przychodzą do szkoły w 



spódniczkach.
Przyznawanie punktów według regulaminu 
Klasy na medal.

LISTOPAD

Gazetka klasowa pt. „Sto lat dla
Niepodległości”

Ogłoszenie tematyki gazetki klasowej;
Ocenianie estetyki gazetek przez komisję;
Przyznawanie punktów według regulaminu 
Klasy na medal.

 Dzień Pluszowego Misia
Dzień pluszowego misia -z pluszowym misiem 
na ławce - dzień bez pytania; Wszyscy 
uczniowie przynoszą do szkoły swoje pluszowe 
misie. Sesja zdjęciowa z misiem.

GRUDZIEŃ

Zbiórka karmy do schroniska Wykonanie plakatu informacyjnego;               
Zbiórka karmy w klasach;                        
Organizacja dostawy karmy do schroniska.

Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną Ogłoszenie konkursu;
Ocenianie dekoracji;
Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie punktów 
według regulaminu Klasy na Medal.

Opłatek w klasach
Spotkania opłatkowe w klasach;
Życzenia od Samorządu Uczniowskiego.

Mikołajki Prezentacja mikołajkowych przebrań, zadbanie 
o to, aby strój był w kolorze czerwonym  lub 
posiadał czerwony akcent.

STYCZEŃ

Dzień krawata i muszki Uczniowie przychodzą do szkoły w krawatach 
lub muszkach.
Przyznawanie punktów według regulaminu 
Klasy na medal.

Gazetka klasowa z okazji Dnia Babci i
Dziadka

Ogłoszenie tematyki gazetki klasowej;
Ocenianie estetyki gazetek przez komisję;
Przyznawanie punktów według regulaminu 
Klasy na medal.

Karnawałowy Bal
Przebierańców

Konkurs na najciekawsze przebranie.
Przygotowanie listy utworów do zagrania 
podczas uroczystości;
Konkursy i zabawy zręcznościowe;
Wybór Króla i Królowej balu.

LUTY

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego
2018/2019.

Nasi najlepsi:                                                      
Organizacja apelu podsumowującego                  
I półrocze;                                                             



Prezentacja i promocja uczniów wyróżniających
się w szkole w nauce; Nagradzanie najlepszych 
uczniów klas I-VIII dyplomami;                          
Prezentacja wyników poszczególnych klas; 
Przydzielenie punktów w ramach Klasy na 
medal.

Poczta Walentynkowa
Przygotowanie skrzynki na kartki 
walentynkowe;                                                 
Doręczanie korespondencji walentynkowej 
przez „szkolnych listonoszy”.

Konkurs na „Najpiękniejszy wierszyk
walentynkowy”

Opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu;
Przydzielenie punktów w ramach Klasy na 
medal.

MARZEC

Dzień Kobiet w naszej szkole.
Przygotowanie upominków i życzeń przez 
chłopców;
Życzenia od Samorządu Uczniowskiego.

Gazetka klasowa pt. „Wiosna, ach to Ty” Ogłoszenie tematyki gazetki klasowej;
Ocenianie estetyki gazetek przez komisję;
Przyznawanie punktów według regulaminu 
Klasy na medal.

Święto Wiosny w naszej szkole. Organizacja imprezy dla wszystkich uczniów 
naszej szkoły;
Włączenie do zabawy całej społeczności 
szkolnej.

KWIECIEŃ

Konkurs fotograficzny pt. „Moja klasa w
akcji”

Ogłoszenie konkursu;                                           
Powołanie komisji konkursowej; Prezentacja 
prac klasowych na stronie internetowej szkoły.

Gazetka Wielkanocna
Ogłoszenie tematyki gazetki klasowej;
Ocenianie estetyki gazetek przez komisję;
Przyznawanie punktów według regulaminu 
Klasy na medal.

Dzień Ziemi – akcja Kwiatki na rabatki.
Ogłoszenie akcji;                                         
Organizacja sadzenia kwiatków na rabatkach 
szkoły; Sesja zdjęciowa z kwiatkiem; 
Zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej 
szkoły.



MAJ

Konkurs na prezentację multimedialną pt. 
„Moja klasa na wesoło”.

Ogłoszenie konkursu;                                           
Zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia 
prezentacji; Powołanie komisji konkursowej; 
Prezentacja prac klasowych na stronie 
internetowej szkoły.

Gazetka klasowa pt. „Zwierzaki z mojej 
klasy”

Ogłoszenie tematyki gazetki klasowej;
Ocenianie estetyki gazetek przez komisję;
Przyznawanie punktów według regulaminu 
Klasy na medal.

CZERWIEC

Biwak klasowy Gry i zabawy na boisku szkolnym;

Gazetka klasowa pt. „Stop przemocy” Ogłoszenie tematyki gazetki klasowej;
Ocenianie estetyki gazetek przez komisję;
Przyznawanie punktów według regulaminu 
Klasy na medal.

Klasa na medal
Podsumowanie punktów w  konkursie Klasa na 
Medal za I i II semestr,
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród.

Podsumowanie pracy Samorządu
Uczniowskiego

za rok szkolny 2018/2019.

Podsumowanie działalności SU przygotowanie 
sprawozdania;
Opracowanie wniosków do pracy na następny 
rok szkolny.

 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego 
(przygotowanie i pomoc w jego prowadzeniu);



Prace w ciągu całego roku szkolnego:

1. Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.
2. Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
3. Organizacja aktywnych przerw.
4. Udział w akcjach charytatywnych.
5. Współudział w uroczystościach szkolnych.
6. Szczęśliwy numerek.
7. Organizacja i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu Klasa na medal.
8. Udział w uroczystościach szkolnych i miejskich - wystawienie pocztu sztandarowego.

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie możliwość zmian w planie pracy na bieżąco po zasięgnięciu 
opinii całej społeczności szkolnej.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:         Opiekunowie SU:                
Anna Nowińska                                                        Malwina Góralska
                                                                                  Jadwiga Przędzielewska


