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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi

Wybory do Rady Samorządu - wybór kandydatów w klasach IV-
VIII 

- przeprowadzenie kampanii 
wyborczej 

- ogólnoszkolne wybory do SU 
- przedstawienie  wyników wyborów 

oraz składu SU przez szkolny 
radiowęzeł.

Op. SU 
Wychowawcy klas

X 

Spotkanie organizacyjne - przydział funkcji 
- zapoznanie z regulaminem SU 
- wybór nowych sekcji 
- propozycje do planu pracy 
- opracowanie planu pracy SU

Op. SU X

Prowadzenie strony internetowej SU  
i gazetki SU

- uaktualnianie strony internetowej  i 
gazetki szkolnej

Op.SU, sekcja 
dziennikarska

Cały rok

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi

Światowy Dzień Zwierząt - pogadanki na godzinach 
wychowawczych 

- zbiórka żywności dla zwierząt w 
schronisku 

Wychowawcy klas 
Op. SU 
Sekcja plastyczna

X



Dzień Halloween w szkole. - prezentacja multimedialna na temat 
tradycji związanych z tym świętem 

SU, wychowawcy klas XI

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi

11 – listopada Święto 
Niepodległości

- pogadanki w klasach- zajęcia z 
wychowawcą 

Wychowawcy klas 
Opiekun SU 

XI

Święta w naszej szkole - przygotowanie przez SU spotu z 
życzenia dla całej szkolnej 
społeczności

Op. SU XII

Udział w akcji charytatywnej 
 ,,Szlachetna Paczka”

- udział w akcji całej społeczności 
szkolnej 
- posumowanie akcji

Op. SU , p. M.Petryk XI-XII

Obchody Dnia Św.Walentego - propagowanie Walentynek jako 
dnia miłości, życzliwości  
i przyjaźni 

- poczta 
walentynkowa( MOŻLIWOŚĆ 
PRZEPROWADZENIA POCZTY 
ZDALNIE NA PLATFORMIE 
TEAMS) 

SU, wychowawcy klas IV-
VIII

II

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi



Dzień Kobiet - życzenia, uroczystości w klasach 
- wybór najsympatyczniejszej 

kobiety i dziewczyny w szkole

Wychowawcy klas, opiekun 
SU, SU

III

Wielkanoc -  tradycje Świąt Wielkanocnych 
- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych 
- kiermasz ozdób wielkanocnych

Op. grup wiekowych 
Wychowawcy klas, SU

IV

Światowy Dzień Zdrowia - realizacja projektu ,,tej żywności 
mówimy NIE” 

- spotkanie z dietetykiem

Wychowawcy klas 
SU 
Kl. IV-VII

IV

Szkolne Dni Ziemi - dekoracja szkoły 
- przeprowadzenie zaplanowanych 

konkursów 
- audycja radiowa 
- apel ,,na ratunek ziemi” 
- pokaz mody ekologicznej

Wychowawcy klas 
SU

IV

Dni Europy w naszej szkole - dekoracja szkoły 
- stoiska wybranych krajów Europy 
- wystawa zdjęć ,, Najpiękniejsze 

zakątki Europy” 

Op. SU 
Wychowawcy klas 
SU

V



Zadania dodatkowe: 

- opiniowanie wysokości średnich do stypendiów naukowych i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych 
- współpraca z Radą Rodziców 
- organizacja muzycznych przerw 
- aktualizacja gazetki SU 
- cotygodniowe aktualizowanie ,,szczęśliwego numerka” 
- współpraca z absolwentami naszej szkoły 
- cykliczne zebrania członków SU, w nauczaniu zdalnym on-line 
- przygotowanie przez zespół redakcyjny bieżących materiałów na stronę internetową szkoły 
- współpraca z dyrekcją szkoły 

Podsumowanie całorocznej pracy na 
ogólnoszkolnej imprezie  ,,Złote 
Czternastki”

- wybór członków akademii ,,Złotej 
czternastki” 

- ustalenie kategorii 
- zorganizowanie uroczystości  w 

sali gimnastycznej dla wszystkich 
uczniów, nauczycieli, 
pracowników szkoły 

- wręczenie ,, złotych czternastek” 

Op. SU, SU, 
przedstawiciele klas IV-
VIII

V-VI

Wybór ,,wzorowego samorządowca” - powołanie komisji konkursowej 
- wręczenie nagrody na uroczystym 

zakończeniu roku szkolnego

Op. SU, SU, komisja 
konkursowa(przedstawiciel
e klas IV-VIII) 

V/VI

Zakończenie roku szkolnego i 
pożegnanie klas VI

- przygotowanie pocztu sztandarowego 
- przygotowanie części oficjalnej 
- upominki dla klas VIII

Opiekun SU, członkowie 
SU



- współorganizacja i udział w szkolnych uroczystościach 
- zorganizowanie skrzynki ,,nasze pomysły”, do której uczniowie będą mogli wrzucać listy z ciekawymi pomysłami na rozwiązywanie trudnych sytuacji w 
szkole 
- zorganizowanie kącika odpoczynku 
- aktywny udział w  


