
       Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2021/2022 

 

L.p

. 
Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

Termin 

realizacji 

1. 
Kampania 

wyborcza 

Przedstawienie się kandydatów do 

SU na stronie szkoły 

 

Wychowawcy i 

opiekunowie S.U. 

 

07.09. - 

01.10.2021 

 

2. 

 

Wybory do S.U. 

Przeprowadzenie otwartych 

wyborów w klasach 

wychowawczych wg załączonych 

instrukcji. Ogłoszenie wyników na 

stronie szkoły. 

 

Wychowawcy i 

opiekunowie S.U. 

 

 

05.10-

08.10.2021 

 

3. 

 

Dzień Chłopca 

Scenariusz (związany z Dniem 

Chłopców) przeprowadzenia gier i 

zabaw w oddziałach z wychowawcą 

Przygotowanie życzeń na stronie 

szkoły. 

Opiekunowie S.U. 

i wychowawcy 

 

 

  28.09.2021 

4. 

Organizacja 

pracy 

S.U. 

Ukształtowanie sekcji S.U. oraz ich 

zadań: 

- sekcja kulturalno – rozrywkowa 

- sekcja redakcyjno – informacyjna 

- sekcja naukowa 

Członkowie S.U. oraz 

opiekunowie 

11.10.- 15.10. 

2021 

5. 

Akcja ”Szczęśli

wy traf” oraz 

„Szczęśliwy 

fant” 

Regulamin akcji „Szczęśliwy traf” 

oraz „Szczęśliwy fant” 

 

Członkowie S.U. 15.10.2021 

6. 
Dzień Edukacji 

Narodowej 

Życzenia w formie multimedialnej 

umieszczone na stronie szkoły. 

Sekcja kulturalno-

rozrywkowa i sekcja 

redakcyjno – 

informacyjna 

14.10.2021 

7. 
Akcja „ Nie 

spóźniamy się” 

Listopad - miesiącem bez spóźnień. 

Podsumowanie klas w listopadzie 

pod kątem spóźnień na lekcje. 

Opiekunowie SU , 

wszystkie sekcje, 

wychowawcy klas 

Listopad 2021 

8. 
Święto 

Niepodległości 

Zachęcenie uczniów do 

patriotycznego przeżywania Święta 

Niepodległości – prezentacja 

filmowa z wystąpieniem 

Przewodniczącego SU na godzinach 

wychowawczych 

 

Przewodniczący SU 
09.11.2021 

 

9. 

 

Międzynaro- 

dowy 

Dzień Praw 

Dziecka 

 

Przedstawienie praw dziecka – 

scenariusze dla wychowawców. 

 

Członkowie i 

Opiekunowie SU 

oraz Pedagodzy 

Szkolni 

 

23.11. 2021 

 

10. Andrzejki Scenariusz – propozycje „Wróżb wszystkie sekcje,  



Andrzejkowych”- przekazany 

wychowawcom klas, realizacja 

poprzez trójki klasowe 

 

wychowawcy 

i uczniowie 

 

30.11.2021 

11. Mikołajki 

Konkurs na najładniejsze zdjęcie 

klasy - uczniów w czapkach 

mikołajkowych 

- sekcja kulturalno – 

rozrywkowa 

- sekcja redakcyjno - 

informacyjna 

6 - 7 grudzień 

2021 

12. 
Boże 

Narodzenie 

Życzenia Okolicznościowe dla całej 

społeczności szkolnej. 

- sekcja kulturalno – 

rozrywkowa 

- sekcja redakcyjno – 

informacyjna 

- sekcja naukowa 

Grudzień 

2021 

13. Karnawał 
Konkurs na najładniejszą maskę 

karnawałową. 
- wszystkie sekcje Luty 2022 

14. Dzień Kobiet 

Scenariusz (związany z Dniem 

Kobiet) przeprowadzenia gier i 

zabaw w oddziałach z 

wychowawcą . 

- sekcja kulturalno - 

rozrywkowa, 

- sekcja redakcyjno - 

informacyjna, 

 

08.03.2022 

15. 

Pierwszy Dzień 

Wiosny jakże 

radosny. 

Przedstawienie na stronie SU 

tradycji obchodów Pierwszego Dnia 

Wiosny. 

Scenariusz: gry i zabawy wiosenne 

oraz Konkurs foto na najlepsze 

„wiosenne przebrania” 

- sekcja kulturalno – 

rozrywkowa 

- sekcja redakcyjno – 

informacyjna 

- sekcja naukowa 

 

2 – 3 godzina 

lekcyjna 

21.03.2022 

16. Dzień Dziecka Dzień wychowawcy z klasami. 

 

Opiekunowie SU, 

nauczyciele szkoły 

 

31.05.2022 

 

   Poza tymi zadaniami, w ciągu całego roku szkolnego S.U będzie wspierać działania Szkolnego                                  

Wolontariatu. 

Zebrania S.U. będą odbywać się on- line w zależności od planu działania Samorządu i potrzeb uczniów.                         

                                                                                                                               OPIEKUNOWIE SU 

 

 


