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Wrzesień 

• Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu 

Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8; 

• Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej                  

im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie; 

• Opracowanie planu pracy SU z uwzględnieniem Programu 

Profilaktyczno- Wychowawczego oraz pomysłów zaproponowanych 

przez społeczność uczniowską;  

• Aktualizacja regulaminu SU; 

• Wyłonienie i nagrodzenie  Chłopców z okazji Dnia Chłopaka w trzech 

kategoriach: Zawsze uśmiechnięty, Sportowiec roku, Omnibus podczas 

apelu szkolnego. 

Październik 

• Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie i wystawienie gazetki 

ściennej na stelażu w holu; 

• Przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Nauczyciela; 

• Bal Wszystkich Świętych , konkurs na najpiękniejszy stój świętego. 

 

Listopad 

• Wykonanie gazetki i dekoracji na korytarzu szkolnym z okazji „100 lat 

Niepodległej Polski”; 

• złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach nauczycieli z Rzeplina; 

• Zbiórka karmy, koców dla zwierząt ze Schroniska w Kiczarowie; 

• 29 listopada-Andrzejki – przeprowadzenie wróżb  na korytarzu szkolnym 

dla wszystkich uczniów, wykonanie gazetki. 

 

 

 

 



Grudzień 

• 6 grudnia - Mikołajki – muzyka świąteczna na wszystkich przerwach oraz 

czapki Mikołajki na głowach wszystkich uczniów i grona 

pedagogicznego; 

• Boże Narodzenie: udekorowanie choinki, przygotowanie gazetki szkolnej. 

 

 Styczeń 

• Dyskoteka Karnawałowa dla uczniów kl. IV – VIII; 

• Dziecko w sieci – przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat 

zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego 

korzystania z Sieci; 

• Zorganizowanie konkursu na „Najlepszy Uczeń z klasy” ( zwycięża                  

w każdej klasie uczeń z najlepszą średnią i minimum bardzo dobrym 

zachowaniem). Zwycięzca otrzymuje dyplom oraz niespodziankę; 

• „Bezpieczne ferie”- wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym; 

• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego                       

za I semestr w roku szkolnym 2018/2019. 

 

  

SEMESTR II 

Luty 

• 28 luty - Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy                  

z Radą Rodziców;  

• Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Walentynek;  

• Poczta Walentynkowa. 

 

Marzec 

• Dzień Kobiet – przygotowanie uroczystości na świetlicy szkolnej dla 

wszystkich dziewczynek i kobiet naszej szkoły; 

•  wykonanie gazetki ściennej na ww. temat. 



• Kolorowy zawrót głowy- klasy losują kolor na jaki się ubiorą w Dzień 

Wiosny; 

• Pomoc w przygotowaniu wiosennego wystroju korytarzy. 

 

Kwiecień   

  

• Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono; 

•  Wielkanoc- życzenia dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły; 

• Wykonanie wielkanocnej gazetki na korytarzu szkolnym. 

 

Maj 

• Dzień Matki - wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU                      

w klasach na temat: ”Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie 

najciekawszych wypowiedzi na gazetce szkolnej; 

• Dzień Dziecka- wykonanie okolicznościowej gazetki; 

 

 

Czerwiec 

• Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym; 

• Wytypowanie przez SU kandydata na opiekuna SU na następny rok; 

• Podsumowanie konkursu  „Najlepszy Uczeń z Klasy” ( zwycięża                   

w każdej klasie uczeń z najlepszą średnią i minimum bardzo dobrym 

zachowaniem). Zwycięzca otrzymuje dyplom oraz niespodziankę; 

• Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 

2018/2019; 

• Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”. 

 

 

 



W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd Uczniowski będzie współpracował 

także ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. Plan Pracy SU może zmieniać się        

w zależności od potrzeb, propozycji , próśb uczniów oraz  świąt.  


