
Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie 
wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa 
samorząd uczniowski[…]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z 
ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich 
podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie 
się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Szkoły Podstawowej im. L. Teligi działa 
Samorząd Uczniowski.  

Praca SU w roku szkolnym 2019/2020 dotyczyć będzie pewnych kręgów tematycznych 
systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym.  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: 

 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i 
współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz 
organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie 
i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach; informowanie społeczności 
szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie 
informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem 
Pedagogicznym i  Radą Rodziców.  

 DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez współpracę ze 
szkolnym klubem wolontariatu, w tym między innymi: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz 
uczniów, realizację projektu pn. „Październik - miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie 
której pozyskujemy dary dla wybranego schroniska dla zwierząt;  udział w akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do innych akcji zgodnie z 
zainteresowaniem uczniów. 

 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom 
czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym 
m. in. z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek, dnia 
patrona szkoły, DEN, noc w szkole propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej; 
organizację apeli patriotycznych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z 
udziałem pocztu sztandarowego.  

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: 

 szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, 
 wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej 

pracy, 
 wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności 

poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i 
patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka 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 STAŁE: 

 diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, 

 decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni 

szkoły oraz organizacji pracy placówki, 
 prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; 
 ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji; 
 całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”; 
 całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki"; 
 spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły; 
 współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły; 
 aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej 

szkoły; 
 udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu sztandarowego; 
 działania wynikające z aktualnej sytuacji. 

 

I SEMESTR  

Wrzesień 

 Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU; 

 Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek"; 

 Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek; 

 Zagospodarowanie tablicy SU. 

  Dzień Chłopaka 

 Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie zbiórki karmy dla  
schroniska dla zwierząt. 

 Udział w akcji charytatywnej zbiórki pieniędzy na szczecińskie hospicjum dla dzieci. 

Październik 

 Dzień Edukacji Narodowej –  wręczenie upominków pracownikom szkoły; 

 Filmowa noc w szkole –Piżama Party  

Listopad 

 Pamiętamy o tych co odeszli- Złożenie kwiatów na grobach byłych nauczycieli i 
pracowników szkoły. 

 Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy świadków historii, udział w apelu, 
wystawienie pocztu sztandarowego;  

 Andrzejki – dyskoteka szkolna; 

 



Grudzień 

 Podziel się z innymi – zbiórka darów materialnych dla ubogich - akcja we współpracy z 
Pedagogiem szkoły; 

 Styczeń 

 Sportowa noc w szkole.  

SEMESTR II 

Luty 

 Dyskoteka Walentynowa – ubieramy się na czerwono; 
 Poczta walentynkowa. 

Marzec 

 Dzień Kobiet – upominek dla Pań i dziewczyn naszej szkoły - akcja we współpracy z Radą 
Rodziców; 

Kwiecień    

 Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w 
szkole, które zostały do końca roku szkolnego; 

 Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, happening,  
 Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja. 
 Pchli Targ 

Maj 

 Wybory Miss i Misstera Szkoły 2018; 
 Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory tęczy; 
 Dzień Patrona Szkoły 
 Majowa noc w szkole połączona z ogniskiem. 

Czerwiec 

 Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019; 
 Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za cały rok szkolny 
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - wystawienie pocztu sztandarowego. 

 

Samorząd Uczniowski w tym roku zainicjuje spotkania pod hasłem  

,, Pozytywnie zakręcony” czyli spotkania z ciekawymi ludźmi. O spotkaniach 

będziemy informować na bieżąco.  

 

        



 


