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SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II W MAJDANIE NE PRYSKIM 
 
 
 
 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 
 
 
 
 
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:  

• Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

społecznym;  

• Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej 

w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;  

• Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących 

w życiu społecznym;  

• Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;  

• Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;  

• Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;  

• Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej;  

• Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.P DZIAŁANIE CELE ZADAŃ FORMY REALIZACJI TERMIN 
1 Rozpoczęcie roku 

szkolnego 
2021/2022 

Pielęgnowanie 
tradycji 

Spotkania uczniów 
 z wychowawcami  
w klasach. 

Wrzesień 

2 Ustalenie planu 
pracy Samorządu 
Uczniowskiego 
na rok szkolny 
2021/2022 

Kształtowanie 
postawy 
społecznej. 
Mobilizowanie do 
działania na rzecz 
klasy i szkoły. 

Plan pracy SU. Wrzesień 

3 Wybór 
kandydatów do 
SU w obrębie 
klasy 

Kształtowanie 
postawy 
społecznej. 
Mobilizowanie do 
działania na rzecz 
klasy i szkoły 

Przeprowadzenie 
wyboru kandydatów do 
samorządu 
uczniowskiego 
 w obrębie klasy. 

Wrzesień 

4 Wybory do 
Samorządu 
Uczniowskiego 

Kształtowanie 
postaw 
samorządności, 
odpowiedzialności, 
wpływu na sprawy 
szkoły. 

Wybór Samorządu 
Uczniowskiego. 

Wrzesień 

5 Dzień Kropki Kształtowanie 
kreatywności 

Stroje w kropki, 
oglądanie filmu, lekcje 
na różnych 
przedmiotach 
 z wykorzystaniem 
kropki. 

Wrzesień 

6 Udział w akcji 
Sprzątanie Świata 

Kształtowanie 
postaw 
ekologicznych, 
odpowiedzialności 
za najbliższe 
środowisko. 

Każda klasa zbiera 
śmieci na wyznaczonym 
terenie. 

Wrzesień 

7 Europejski Dzień 
Języków 

Poznanie kultury 
innych krajów 
europejskich 

Wykonanie gazetki, 
wystawa prasy 
 w różnych językach. 

Wrzesień 

8 X Ogólnopolski 
Konkurs 
„Cukierek za 
życzliwość. I Ty 
możesz zostać 
wolontariuszem”  

Wdrażanie do 
pomagania innym, 
budzenie empatii i 
tolerancji dla osób 
niepełnosprawnych. 

Założenie dzienniczka 
dobrych uczynków. 

01.10.2021-
15.01.2022 

9 Ślubowanie klas 
pierwszych 

Kształtowanie 
czynnego i 
aktywnego udziału 
w życiu szkoły, 
pomoc w 
organizacji imprez 
szkolnych. 

Prowadzenie części 
oficjalnej 

Październik 
 
 
 
 
 
 



 
10 Dzień Edukacji 

Narodowej. 
Pielęgnowanie 
tradycji .Uczenie 
szacunku do 
nauczycieli i 
pracowników 
szkoły. 

Udział w akademii 
szkolnej. Składanie 
życzeń. 

Październik 
 

11 Święto 
Niepodległości 

Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych. 

Dekoracja na tablicy 
SU. Prowadzenie części 
oficjalnej. 

Listopad 

12 Szkolna zabawa 
andrzejkowa 

Zapoznanie  
z tradycjami 
 i obrzędami 
ludowymi. 
Kulturalne 
spędzenie czasu 
 w andrzejkowy 
wieczór. 

Zabawa szkolna. Listopad 

13 Dzień 
Życzliwości 
 i Pozdrowień -   
21 listopada 

Kształtowanie 
postaw 
społecznych. 

Wykonanie 
emblematów  
z uśmiechem. 

Listopad 

14 Mikołajki Kształtowanie 
umiejętności 
czystej i zdrowej 
rywalizacji 

Konkurs na najbardziej 
mikołajkową klasę 

Grudzień 

15 Zbiórka 
artykułów do 
schroniska dla 
zwierząt w 
Józefowie. 

Mobilizowanie 
społeczności 
uczniowskiej do 
włączania się  
w akcje 
charytatywne. 

Zbieranie artykułów do 
schroniska na terenie 
szkoły. 

Grudzień 

16 Konkurs  na 
najpiękniejszą 
ozdobę 
świąteczną. 

Mobilizowanie 
społeczności 
uczniowskiej do 
włączania się w 
akcje szkolne. 

Wykonanie ozdoby 
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia. 

Grudzień 

17 Wielka Orkiestra 
Świątecznej 
Pomocy. 

Umacnianie 
poczucia 
odpowiedzialności 
za zdrowie i życie 
innych ludzi. 

Zbieranie datków 
pieniężnych. 

Styczeń 

18 Bal Karnawałowy Kulturalne 
spędzenie czasu 

Zabawa karnawałowa Styczeń 

19 Podsumowanie 
pracy w I okresie 
– wywieszenie na 
tablicy SU 
klasyfikacji 
uczniów 

Budzenie dumy i 
satysfakcji z 
wyników własnej 
pracy. 
Eksponowanie 
własnych 

Tablica uczniów 
wyróżnionych, apel 
szkolny. 

Styczeń 



osiągnięć. 
20 ,,Poczta 

walentynkowa" 
Kształtowanie 
umiejętności 
wyrażania uczuć, 

Poczta walentynkowa 
dla klas I-VIII 
(wręczanie życzeń 
adresatom, wykonanie 
serduszek). 

Luty 

21 Czy jesteś 
bezpieczny w 
sieci? – Dzień 
Bezpiecznego 
interneu 

Kształtowanie 
umiejętności 
właściwego 
korzystania 
z Internetu. 

Pogadanki na lekcjach 
wychowawczych. 

Luty 

22 Dzień Wiosny Mobilizowanie 
społeczności 
uczniowskiej do 
włączania się w 
akcje szkolne. 
Dbanie o własne 
zdrowie. 

Wykonanie gazetki, 
udział w różnych 
zabawach, stroje z 
motywem roślinnym. 
 
Wykonanie przepisów 
zdrowego odżywiania 
się. 

Marzec 

23 Dzień Kobiet Kształtowanie 
umiejętności 
okazywania uczuć 

Dekoracje na tablicy 
SU, życzenia dla 
wszystkich kobiet. 

Marzec 

24 Wielkanoc Przygotowanie 
uczniów do 
godnego przeżycia 
świąt 

Gazetka opisująca 
tradycje i zwyczaje 
wielkanocne 

Kwiecień 

25 Dzień Ziemi Mobilizowanie 
społeczności 
uczniowskiej do 
włączania się  
 akcje szkolne. 
Kształtowanie 
postaw 
ekologicznych. 

Ubieramy się na 
zielono, wykonanie 
gazetki. 

Kwiecień 

26 Konstytucja 3-
Maja 

Kształcenie postaw 
patriotycznych. 
Budzenie poczucia 
dumy narodowej. 

Gazetka 
okolicznościowa, udział 
w akademii, 
prowadzenie części 
oficjalnej. 

Maj 

27 Dzień Patrona 
Szkoły 

Pielęgnowanie 
tradycji szkolnej. 

Udział w akademii 
szkolnej. Prowadzenie 
części oficjalnej. 

Maj 

28 Dzień Dziecka Wdrażanie do 
integracji 

Wycieczki Czerwiec 

29 Podsumowanie 
pracy SU w roku 
szkolnym 
2021/2022, 
sporządzenie 
sprawozdania 

Budzenie dumy i 
satysfakcji z 
wyników własnej 
pracy. 
Eksponowanie 
własnych 

Sprawozdanie z 
działalności SU. 

Czerwiec 



oraz opracowanie 
wniosków do 
pracy na kolejny 
rok szkolny. 

osiągnięć. 

30 Uroczyste 
zakończenie roku 
szkolnego 
2021/2022 

Pielęgnowanie 
tradycji i 
ceremoniału 
szkoły. 

Przemówienie 
przewodniczącego SU. 
Wręczenie nagród dla 
wyróżniających się 
członków SU. 

Czerwiec 

 
Prace w ciągu roku szkolnego:  

• organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;  

• współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;  

• prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;  

• współudział w uroczystościach szkolnych;  

• udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych - zależnie od potrzeb i naszych 

możliwości.  

 

Plan samorządu opiera się na Programie Wychowawczo – Profilaktycznym  szkoły i zadania 

samorządu wpisują się w następujące obszary:  

• ZDROWIE – edukacja zdrowotna  

• RELACJE – kształtowanie postaw społecznych: wybory do Samorządu  

• KULTURA – wartości, normy, wzory zachowań: Święto Niepodległości, Święto 

Konstytucji 3- go Maja,  

• BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) - w ramach 

bezpieczeństwa w sieci  

 

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do 

zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, konfliktów, specyficznych sytuacji). 

 

Opiekunowie SU 

Anna Krzaczek 

Anna Gontarz 

 


