
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I 
KOŁA WOLONTARIATU W ZSP W MIEROSZYNIE W 

ROKU SZKOLNYM 2018/2019. 
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI WYKONUJE SWE DZIAŁANIA  W 
NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:  
 
 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie 

wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach 
organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie 
internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie 
potrzeb, sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności 
SU w danym roku, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie 
wiedzy o prawach dziecka; 

 
 DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę 

pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi, 
realizację projektu pn. „Październik - miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której 
pozyskujemy dary i pieniądze dla schroniska dla zwierząt, udział w akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej”. 

 
 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie 

uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek 
okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Andrzejek, zabawy karnawałowej, 
propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli 
okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej, a nade wszystko 
organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, 
tj.: „Mikołajki”, Walentynki i projektów, które mają uatrakcyjnić życie szkolne i 
poszerzyć wiedzę uczniów. 

 

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST: 
 czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego; 
 pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami; 
 doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
NASZEJ SZKOŁY JEST: 

 wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności 
poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich 
i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia, 
 wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, 
 wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb 
szkoły, 
 pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału, 
 reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców  i organów (podmiotów) pozaszkolnych, 
 stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania 
 uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost 
 umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, 
 wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w 
szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SZCZEGÓŁOWY 

 
 
 
 



PLAN PRACY: 
 
 
WRZESIEŃ 

 
 
-Wybory do Samorządu Uczniowskiego  
(wybór i podział na sekcje: dekoracyjną, 
porządkową, informacyjną, do spraw akcji 
charytatywnych) 
- Dzień spadającego liścia: akcja związana z 
żegnaniem lata. Gazetka szkolna oraz konkurs  
”uśmiechnięty liść.” 
-Dzień chłopaka- gazetka + doceńmy miłym 
gestem naszych chłopców „ DYPLOM SUPER 
CHŁOPAK)  
 (propozycja: w tym dniu brak odpytywania 
chłopców?)   
-Dzień Galaretki- akcja wolontariatu na zakup 
koszulek z logo  

PAŹDZIERNIK -Zbiórka Koła Wolontariatu na leczenie dla ANI 
RESKA- Pieniądze zostaną zebrane oraz przelane 
na oficjalne konto Ani na 
https://pomagam.pl/e2y8z3g3 
-Zbiórka Karmy i darów  dla schroniska w 
Dąbrówce (razem z P.Emilią Wittbrodt)  
- Dzień Tosta -akcja koła Wolontariatu 
- akcent na gazetce z okazji Dnia Edukacji 
narodowej, życzenia dla pracowników z okazji 
Dnia Nauczyciela 
 
 

LISTOPAD  -Wszystkich Świętych – Gazetka 
-Dzień Niepodległości – Gazetka,   
- Szkolne Dni Profilaktyki -warsztaty dla ucznia z 
P. A. Foltyńską 
 -Andrzejki- Gazetka szkolna + dyskoteka szkolna 
dla klas IV-VII 

GRUDZIEŃ - Akcent `Mikołajowy na Gazetce ściennej  
-„Akcja w Dniu Św. Mikołaja– Mikołaj i 
Śnieżynki” 
- gazetka ścienna o tematyce Bożonarodzeniowej  
- Klasowy Konkurs na najładniejszą kartkę 
Bożonarodzeniową  
 



 
 

STYCZEŃ -akcja WOŚP Koła wolontariatu  
 

LUTY  -AKCJA WALENTYNKOWA „Poczta 
Walentynkowa  Serduszka dla Każdego” + 
Gazetka ścienna 
 

MARZEC -Dzień Kobiet „Gazetka ścienna + upominek od 
chłopców dla kobiet (propozycja: brak 
odpytywania kobiet w dniu kobiet) 
-Dzień pitnej czekolady-sprzedaż na cele 
samorządu  
 

KWIECIEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAJ 

-Dzień niewidzialnej pracy-doceńmy naszych 
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi oraz 
dzieci za „niewidzialną pracę”- akcent w postaci 
gazetki ściennej i dyplomu dla każdej 
„niewidzialnej szkolnej” ręki 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
-Poznajmy Potrzebujących w naszej wiosce: akcja 
Samorządu i Koła Wolontariatu. (Zbiórka darów)  
 
 
 
 
 
 


