
 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ      

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cele: 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce. 

2. Przestrzeganie praw uczniów i ich obrona. 

3. Kształtowanie zasad demokracji, samorządności, współdziałania zespołowego. 

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

Rodziców). 

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

6. Propagowanie idei wolontariatu i organizowanie akcji charytatywnych. 

7. Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i dyskotek. 

8. Współpraca z oficjalną stroną internetową naszej szkoły. 

9. Zagospodarowanie gazetki informacyjnej SU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram działao Samorządu Uczniowskiego: 

Termin Zadania Formy realizacji 

wrzesieo Rozwijanie samorządności 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzieo Chłopca 
 
 
 
 
Dzieo Edukacji Narodowej 
 
 
 
Ślubowanie klas pierwszych 
 
 
Szczęśliwy numerek 

● przypomnienie trybu ordynacji wyborczej 
● wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy: 
- wyłonienie z każdej klasy kandydatów do SU, 
- każdy kandydat wykonuje ulotki, plakaty wyborcze i rozwiesza na gazetce SU, 
● przeprowadzenie wyborów do Rady SU 
 
 
 
 
● okolicznościowa gazetka ścienna z najserdeczniejszymi życzeniami pomyślności 
● każda klasa indywidualnie organizuje Dzieo Chłopca według własnych pomysłów 

 
 
 
● planowanie i organizacja Dnia Edukacji Narodowej  
-opracowanie scenariusza uroczystego apelu 
-przygotowanie zaproszeo dla gości oraz emerytowanych pracowników szkoły 
-przygotowanie dekoracji na uroczysty apel 
● udział pocztu sztandarowego 
 
 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 

październik Opracowanie rocznego planu pracy 
SU 
 
 
Uroczyste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej 
 

● ustalenie harmonogramu zadao i określenie terminów ich realizacji 
● ustalenie harmonogramu spotkao Rady SU z przewodniczącymi klas – raz w miesiącu, w 
razie potrzeby częściej 
 
● przygotowanie uroczystego apelu: życzenia i podziękowania dla wszystkich pracowników 
szkoły oraz nauczycieli i pracowników emerytowanych 
● wykonanie gazetki z okazji DEN 



 
Szczęśliwy numerek 

 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 

 

listopad Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości 
 
 
 
Szczęśliwy numerek 
 
Andrzejki w naszej szkole 

● wykonanie okolicznościowej gazetki ściennej 
● każda klasa wykonuje kotyliony 
● wystawienie pocztu sztandarowego 
●  przygotowanie dekoracji na uroczystą akademię 
 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 
 
●współorganizowanie z harcerstwem dyskoteki i wróżb andrzejkowych 
-dekoracja sali na zabawę andrzejkową 
-przygotowanie nagrao na dyskotekę 
 
●wykonanie okolicznościowej gazetki na andrzejki 

grudzieo Mikołajki i Święta Bożego  
Narodzenia 
 
 
 
Szczęśliwy numerek 

● dzieo 6 grudnia dniem w mikołajkowych czapkach 
● przekazanie uczniom przez Mikołaja i śnieżynki słodyczy 
●zorganizowanie  akcji charytatywnej  „serce za serce” 
● wykonanie okolicznościowej gazetki ściennej 
 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 

styczeo Podsumowanie I semestru 
 
Szczęśliwy numerek 
 
Zabawa choinkowa 

● podsumowanie pracy SU w I semestrze (sprawozdanie) 
 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 
 
● współorganizowanie zabawy karnawałowej (dekoracja sali, nagrania) 



luty Walentynki 
 
 
Szczęśliwy numerek 
 
 

● przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe 
● doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy” 
 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 
 

marzec Dzieo Żołnierzy wyklętych 
 
 
Święto Kobiet 
 
Dzieo samorządności 
 
 
Szczęśliwy numerek 

● Złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy AK w Znaniewie, przygotowanie wraz z 
harcerzami i kołem historycznym wieczornicy 
 
● okolicznościowa gazetka ścienna z życzeniami dla koleżanek i pao pracujących w szkole 
 
● przygotowanie apelu, w czasie którego uczniowie mogą pochwalid się swoimi talentami 
(„Talentynki”) 
 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 

kwiecieo Wielkanoc 
 
Światowy dzieo taoca 
 
Szczęśliwy numerek 

● okolicznościowa gazetka ścienna, międzyklasowy konkurs na koszyczek wielkanocny 
 
●Taoczące przerwy, dyskoteka 
 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 

maj Dzieo flagi 
 
Rocznica uchwalenia konstytucji 3 
maja 
 
Dzieo patrona szkoły 
 
Dzieo Matki 
 
Szczęśliwy numerek 

● okolicznościowa gazetka ścienna 
 
● okolicznościowa gazetka ścienna 
 
 
● obchody 20 rocznicy nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika 
 
● okolicznościowa gazetka ścienna 
 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 



czerwiec Dzieo Dziecka 
 
Noc w szkole 
 
Wybory do SU (wybory nowych 
opiekunów SU) 
 
 
Współzawodnictwo klas 
 
Szczęśliwy numerek 
 
Podsumowanie pracy SU 
 
Zakooczenie roku szkolnego. 
Pożegnanie absolwentów 
 
Wakacje tuż, tuż. 

● okolicznościowa gazetka ścienna 
 
●zorganizowanie dla uczniów klas IV-VIII oraz III gimnazjalnych nocy w szkole  
 
● przypomnienie trybu wyboru SU i opiekunów 
● przygotowanie kart do głosowania 
● przeprowadzenie wyborów, sporządzenie protokołu 
 
● przeprowadzenie i ogłoszenie wyników współzawodnictwa klas 
 
● codzienne losowanie szczęśliwego numerka – numer nie będzie pytany w tym dniu 
 
● sporządzenie sprawozdania i opracowanie wniosków do pracy na następny rok 
 
● wystawienie pocztu sztandarowego 
 
 
● okolicznościowa gazetka ścienna 

 

 

Podpisy opiekunów 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 


