
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

  

  

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU: Iwona Burdziłowska-Gordzicz 

                                                             Violetta Trawnik 

                                                             Joanna Kowalczyk 
  

Cele Samorządu Uczniowskiego: 
  

 Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr4 im. Jana Matejki w Bolesławcu 

 Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej. 

  Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły. 

  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania 

współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samooceny i zdyscyplinowania 

uczniów. 

  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły, 

  

  

Miesiąc Działania Uwagi  

WRZESIEŃ -Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z 

udziałem pocztu sztandarowego. 

 

- Kampania wyborcza i wybory  władz do 

SU . 

 

- Opracowanie rocznego planu pracy SU 

na rok 2022/2023. 

 

- Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki 

SU oraz aktualizacja danych dotyczących 

SU na stronie internetowej szkoły. 

 

- Zorganizowanie szkolnych i klasowych 

obchodów Dnia Chłopaka 

 

- Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

 

 

PAŹDZIERNIK -  Przygotowanie uroczystości z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

 

- Konkursie na stroik listopadowy-

nagrobny. Złożenie ich na grobach 

zmarłych pracowników szkoły w ramach 

akcji „Szkoła pamięta”. 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu  

i nagrodzenie zwycięzców. 

LISTOPAD - Udział w koncercie z okazji 104  rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę 

„To nasze miejsce, to nasz kraj” 

 

 

 

 

 



-Dekoracja na szkolnym na korytarzu  

z okazji 11 listopada. 

- Akcja „Zgrana klasa”- Dzień Pluszowego 

Misia (25 listopada). 

 

 - Organizacja zabaw andrzejkowych i  

kiermaszu andrzejkowego- akcja 

charytatywna na rzecz Klekusiowa. 

( 30 listopada) 

 

- Dzień Magicznej Czapeczki  

 

 

Uczniowie mogą przynieść 

do szkoły pluszowego misia. 

 

klasa Va  

 

 

 

 

Uczniowie przychodzą  

w czapkach wróżek, wróżów,  

czarownic i czarodziejów. 

Uczeń w „magicznej” czapce 

nie będzie pytany.  

GRUDZIEŃ -Akcja” Zgrana klasa” – Dzień w 

czerwonej czapce. Szkoła pełna 

Mikołajów. ( 6 grudnia) 

 

-Organizacja Mikołajek ( 6 grudnia)- akcja 

charytatywna na rzecz Klekusiowa. 

 

- Akcja „Słodki czwartek” – kiermasz ciast 

(15 grudnia)  

 

- Konkurs na najpiękniejszą świąteczną 

klasę ( tydzień przed świętami). 

 

- Tydzień wolontariatu „ Obudź w sobie 

anioła” . 

 

 

- Przygotowanie kartek świątecznych dla 

uczniów szkół w Zbarażu.  

  

-Organizacja klasowych spotkań 

bożonarodzeniowych. 

  

 

 

 

klasa Vc 

 

 

 

 

Podsumowanie konkursu. 

 

 

Zbiórka darów na rzecz 

potrzebujących - Domu 

Dziecka w Bolesławcu, 

mieszkańców Zbaraża. 

 

 

STYCZEŃ - Akcja „Zgrana klasa”-  Dzień w masce 

karnawałowej.  

 

- Akcja” Zgrana klasa” Dzień kolorowego 

szalika. 

 

- Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt 

w Dłużynie Górnej  

 

 

 

 

 

 

 

Zbiórka karmy suchej  

i mokrej dla zwierząt,  koców 

i poduszek potrzebnych 

zwierzętom w czasie zimy.   

 

LUTY -Akcja „Zgrana klasa”- Dzień serduszka. 

Ubieramy się na czerwono (10 lutego). 

 

 

 

Poczta walentynkowa, 

przygotowanie skrzynki na 

kartki walentynkowe, 

dostarczenie poczty przez 

uczniów-listonoszy. 



 

 

 

-Konkurs na serce wykonane dowolną 

technika plastyczną. 

 

  

- Przypomnienie o zasadach spędzenia 

bezpiecznych ferii. 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i 

wyeksponowanie 

zwycięskich prac. 

 

Gazetka na korytarzu. 

MARZEC -Organizacja Dnia Kobiet w klasach. 

 

- Akcja „Zgrana klasa”-  ubieramy się na 

zielono - Obchody 1 Dnia Wiosny. 

 

- Akcja „Słodki czwartek”-  kiermasz ciast 

 

- Zbiórka dla Klekusiowa w Tomaszowie 

Bolesławieckim. 

 

 - Wielkanoc- wykonanie kartek 

świątecznych i ozdób. ( wystawa prac). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiórka karmy suchej  

i mokrej. 

KWIECIEŃ - Tydzień pod hasłem” Wzorowa klasa”- 

konkurs międzyklasowy na największą 

liczbę 5 i 6. 

 

- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

– zaświeć się na niebiesko ( 2.04.2023) 

 

 -Dzień Bez Plecaka 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uczniowie przychodzą bez 

plecaków, przynoszą 

przybory szkolne w 

walizkach, koszykach oraz 

innych kreatywnych torbach. 

MAJ - Dekoracja na szkolnym korytarzu 

nawiązująca do święta 3 Maja.  

 

-„Dzień Niezapominajki”- konkurs 

fotograficzny – Przyroda w obiektywie 

młodego przyrodnika”( 15.05.2023) 

 

- Akcja „Zgrana klasa”-  dzień kolorowych 

okularów. 

 

-Konkurs plastyczny, fotograficzny „ Ja i 

moja mama”. 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu. 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i 

wyeksponowanie 

zwycięskich prac. 

CZERWIEC - Dzień Dziecka-zamiana ról, chętni 

uczniowie prowadzą lekcję. 

 

- Akcja „Słodki czwartek”-  kiermasz ciast 

1-5. 06.2023 

 

 

 



 

- Akcja” Zgrana klasa” – dzień 

w kapeluszu. 

 

  

  

 

 

  

 

CAŁY ROK SZKOLNY: 

 Udział całej społeczności uczniowskiej w akcji zbierania nakrętek.  

 Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły. 

 Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach. 

 Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami. 

 Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej. 

 Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU. 

 Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły, Radą Rodziców. 

 Udział w uroczystościach szkolnych. 

 Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły. 

 Akcja „Zgrana klasa”, „Słodki czwartek” - jako integracja środowiska uczniowskiego. 

 


