
 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III  

w Szkole Podstawowej nr 13  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego kl. 0 - III:   

mgr Monika Michałowicz  

mgr Marta Krężelewska 

Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

 

TERMIN 

  

 

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA 

 

ORGANIZATORZY 

WRZESIEŃ 1. Nawiązanie współpracy pomiędzy opiekunami Samorządu 

Uczniowskiego klas 0-III i ustalenie planu  pracy SU  na bieżący 

rok szkolny. 

2. „Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego” - Aktualizacja 

informacji na tablicy SU (plakaty przedwyborcze kandydatów)  

3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego  kl. 0-III. 

4.  Apel Organizacyjny dla kl. 0 – III. Inscenizacja o bezpieczeństwie. 

5. Ogłoszenie całorocznych  konkursów i akcji: 

 ,,Mistrz frekwencji’’ w roku szkolnym 2016/17 

 ,,Gorączka złota’’ – akcja PCK  

6. Dzień Chłopca  – wybory Super Chłopaka 

7. ,,Nasze prawa i obowiązki’’ - zapoznanie uczniów z Konwencją 

Praw Dziecka  i ze Statutem Szkoły (gazetka tematyczna na 

korytarzu I p., pogadanki wychowawców klas) 
 

Opiekunowie SU 

wychowawcy 

 

 

 

 

p. Sylwia Babicka - 

Lenarczyk 

 

 

p. Elżbieta Wilczak 

PAŹDZIERNIK 1.  „Pełna miska dla schroniska” – kontynuacja corocznej akcji  

2.  „Bezpieczna droga do szkoły”-  spotkanie z policjantem 

3. „Nasi nauczyciele” – wystawa portretów wykonanych przez 

uczniów 

4. Dzień Edukacji Narodowej – apel okolicznościowy. 

5. „Nasze sukcesy – kl. I-III” gazetka na korytarzu I p. prezentująca 

dyplomy otrzymywane przez uczniów w różnych konkursach na 

szczeblu miejskim, powiatowym i ogólnopolskim 

6. Przygotowanie nowego numeru gazetki szkolnej „Koniczynka” 

Opiekunowie SU 

p. D. Zajączkowska 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 1. Narodowe Święto Niepodległości - apel okolicznościowy 

 2.   Światowy Dzień Życzliwości 21 listopada: 

-  ,,Biały Dzień’’ w szkole 

-  pogadanki w klasach nt. znaczenia życzliwości w życiu 

-  Ogólnopolska akcja „Śniadanie daje moc”  - śniadania w klasach, 

pogadanki oraz gazetka tematyczna na tablicy SU 
 

p. L. Mela 

opiekunowie SU 

wychowawcy 

 

GRUDZIEŃ 1. ,,Czerwony Dzień’’ 6.XII -  Mikołajki 

2. Konkurs na „Najpiękniejszy świąteczno – zimowy wystrój sali” 

3. Gazetka świąteczna na korytarzu I piętra 

4. Wydanie kolejnego numeru gazetki szkolnej „Koniczynka” 

5. Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Czas kolędowania” 
 

Opiekunowie S.U. 

wychowawcy  



STYCZEŃ 1. Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2016/17 wręczenie 

nagród za udział w konkursach. Inscenizacja pt.: ,, Bezpieczne ferie 

zimowe’’ 

2. Gazetka tematyczna na korytarzu I piętra „Ferie zimowe” 
 

 Opiekunowie SU 

 

 

LUTY 1. Zabawa karnawałowa 

2. Szkolny konkurs „Czysta rączka” 

3. Światowy Dzień Kota – gazetka tematyczna na korytarzu I piętra. 

Opiekunowie SU 

wychowawcy 

MARZEC 1. Dzień Kobiet – wybory Super Dziewczyny 

2. Pierwszy Dzień  Wiosny – zielony dzień w szkole 

3. Wydanie następnego numeru gazetki szkolnej.  

p. Elżbieta Wilczak 

wychowawcy 

KWIECIEŃ 1. Konkurs „II życie odpadów” dla uczniów klas 0-III z okazji 

Międzynarodowego Dnia Ziemi. 

2. Zakończenie akcji „Gorączka złota” 

Opiekunowie SU 

wychowawcy 

MAJ 1. Święto Narodowe 3 Maja – apel okolicznościowy 

2. Dzień Matki – spotkania okolicznościowe w klasach (gazetka 

Samorządu Uczniowskiego na korytarzu I p.) 

p. A. Bartosiak 

wychowawcy 

Opiekunowie SU  

CZERWIEC 1. Dzień Dziecka na sportowo 

2. Wydanie kolejnego numeru gazetki szkolnej „Koniczynka” 

3. Apel podsumowujący pracę SU w roku szkolnym 2016/2017, 

wręczenie nagród w konkursach: 

 ,,Mistrz frekwencji’’ w roku szkolnym 2016/2017 

 ,,Czysta Rączka’’ - konkurs czystości klas dla kl.0-III  

4. Inscenizacja pt.: ,,Dobre rady na bezpieczne wakacje’’ 

5. Zakup upominków dla uczniów klas VI – uczestniczenie delegacji z 

SU, w zakończeniu edukacji w kl. VI 

nauczyciele w-f 

Opiekunowie SU  

 

 

 

 

p. E. Wójcik 

 

APELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0-III 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 
Lp. TERMIN TEMAT ODPOWIEDZIALNI 

 
1. WRZESIEŃ Organizacja roku szkolnego 2016/2017. 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole. 
Prawa i obowiązki ucznia. 
Ogłoszenie konkursów. 
 

Opiekunowie SU 

mgr S. Babicka-

Lenarczyk 

 



2. PAŹDZIERNIK Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantem. 
 

Opiekunowie SU,                

mgr D. Zajączkowska 

3. LISTOPAD 11 Listopada - Rocznica Odzyskania Niepodległości  
 

mgr L. Mela 

4. STYCZEŃ Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2016/17, wręczenie 

nagród za  udział w konkursach. Inscenizacja pt.: „Bezpieczne 

ferie zimowe’’ 
 

Opiekunowie SU 
 

5. MAJ Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. mgr A. Bartosiak 
6. CZERWIEC Podsumowanie konkursów w II półroczu. Bezpieczne wakacje 

– przypomnienie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa 

podczas przerwy wakacyjnej. 

Opiekunowie SU           

mgr E. Wójcik 

 

 

Ustalenia końcowe: 

 Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin Samorządu Uczniowskiego  zgodny 

ze Statutem Szkoły; 

 W roku szkolnym 2016/2017 opiekę nad Samorządem Uczniowskim będzie sprawować 

dwóch nauczycieli; 

 Dzieci z klas 0 oraz I nie powołują samorządu klasowego i nie biorą udziału w wyborach 

do SU kl. 0-III, ale włączają się w działania SU (apele, konkursy, akcje charytatywne, 

itp.); 

 Spotkania Zarządu z Radą Samorządu Uczniowskiego w celu omówienia zadań 

wynikających z planu pracy będą się odbywały zgodnie z potrzebami; 

 Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania swojej 

działalności; 

 Fundusze S.U. mogą być tworzone: 

1) ze składki uczniowskiej na cele samorządu w danym roku szkolnym, ustalonej przez 

Zarząd Samorządu w porozumieniu z opiekunem S.U., 

2) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez, 

3) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze sprzedaży gazetki szkolnej, 

prowadzonych akcji charytatywnych, 

4) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, osoby prywatne, różne instytucje i 

organizacje, 

 Dokumentacja finansowa będzie prowadzona na bieżąco przez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas 0-III jest planem otwartym i będzie 

aktualizowany o bieżące akcje w trakcie trwania roku szkolnego. 

 

 

       ………………………………………………….. 

       ………………………………………………….. 

 

 

 

 


