
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Miesiąc Działania Samorządu Uczniowskiego Odpowiedzialni 

wrzesień Wybór samorządów klasowych wychowawcy klas 

Wybory do Rady Samorządu 

Uczniowskiego – wystawa plakatów 

wyborczych kandydatów 

opiekunowie SU 

Zebranie Rady SU opiekunowie SU 

Opracowanie planu pracy SU opiekunowie SU 

Przydział zadań poszczególnym zespołom 

klasowym 

opiekunowie SU i 

wychowawcy klas 

październik Gazetka z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

w gablocie samorządowej 

wyznaczone klasy 

Życzenia i upominki z okazji Dnia Edukacji  

Narodowej 

opiekunowie SU i klasy 

Uruchomienie pogotowia naukowego – 

propagowanie pomocy koleżeńskiej 

SU i opiekunowie SU 

Opracowanie Vademecum ucznia – zasad 

postępowania w szkole i poza nią 

Rada SU i opiekunowie SU 

Dzień Lenia w szkole wychowawcy klas i 

opiekunowie SU 

Dyskoteka na dobry początek wychowawcy klas i 

opiekunowie SU 

listopad Gazetka z okazji Święta Niepodległości wyznaczone klasy 

Słodkie dni – sprzedawanie ciast i 

ciasteczek 

wyznaczone klasy 

Zaproszenie do obchodów Światowego 

Dnia Pluszowego Misia (uczniowie 

przynoszą swoje maskotki do szkoły) 

opiekunowie SU 

  

Zabawa andrzejkowa wychowawcy klas i 

opiekunowie SU 

Konkurs klasowy – kapelusz pani jesieni wyznaczone klasy 

grudzień Obchody rocznicy uchwalenia Deklaracji 

praw dziecka w 1959 roku +gazetka 

tematyczna 

wyznaczone klasy 

Szkolne  mikołajki – dzień bez pytania 

uczniów w czapkach Mikołaja 

opiekunowie SU 

Przygotowanie plakatu i upominków z 

życzeniami bożonarodzeniowymi dla 

uczniów i pracowników szkoły 

wyznaczone klasy 

Konkurs klasowy na najładniejszą bombkę 

świąteczną -wystawa prac na holu 

 

 

 

Rada SU, klasy 



styczeń Udział w akcji zbiórki pieniędzy na rzecz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

opiekunowie SU 

Gazetka z okazji Dnia Babci i Dziadka wyznaczone klasy 

Bal Karnawałowy – Wybór króla i królowej 

Balu 

 

wychowawcy klas, 

opiekunowie SU, klasy 

Festiwal Piosenki Zimowej wychowawcy klas, 

opiekunowie SU, klasy 

luty Apel podsumowujący pracę SU w 

pierwszym semestrze 

SU i opiekunowie SU 

Organizacja poczty walentynkowej sekcja organizacyjna SU 

Słodkie dni – sprzedawanie ciast i 

ciasteczek 

Rada SU i opiekunowie SU 

Zebranie SU opiekunowie SU 

marzec Przygotowanie życzeń z okazji Dnia Kobiet wyznaczone klasy 

Impreza okolicznościowa Dzień Kobiet wyznaczone klasy 

Obchody pierwszego dnia wiosny 

_Festiwal Kolorów, Konkurs na Marzannę, 

Przyznanie Heniusiów 

wychowawcy klas i  

opiekunowie SU, klasy 

kwiecień Gazetka z okazji Świąt Wielkanocnych  wyznaczone klasy 

Konkurs klasowy  na najładniejszą pisankę Rada SU i opiekunowie 

SU,,klasy 

Impreza okolicznościowa Dzień zdrowego 

odżywiania – Festyn zdrowia 

Top model – eko ubrania 

wyznaczone klasy 

maj Gazetka z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja i Dnia Flagi  

wyznaczone klasy 

Gazetka z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca wyznaczone klasy 

Czytajmy dzieciom – propagowanie 

czytelnictwa wśród pierwszoklasistów 

klasy, opiekunowie SU 

 

Dzień Europejski 

opiekunowie SU 

 

 

Dzień Europejski 

opiekunowie SU 

 

Słodkie dni – sprzedawanie ciast i 

ciasteczek 

 

Rada SU i opiekunowie 

SU,,klasy 

czerwiec Dzień Dziecka na sportowo 

Konkurs Mam talent 

Dzień Śmiesznego nakrycia głowy 

wychowawcy klas, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, opiekunowie SU 

Gazetka Bezpieczne wakacje klasy 

kiermasz używanych podręczników  opiekunowie SU 

apel podsumowujący całoroczną pracę SU Rada SU i opiekunowie SU 

 

 

Działania całoroczne: 

- prowadzenie kroniki SU 

- włączanie się w akcje pomocy potrzebującym 

- zbiórka surowców wtórnych 

 



 

 

                                                                                     


