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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. IV-VI I MAŁEGO SAMORZĄDU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. ŻOŁNIERZY AK W GDYNI 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018. 
 

 

LP. 

 

 

ZADANIE 

 

 

FORMY REALIZACJI 

 

 

 

CELE ZGODNE 

Z PROGRAMEM 

WYCHOWAWCZYM 

 

 

TERMIN 

 

 

ODPOWIE- 

DZIALNY 

 

 

 

1. 

 

 

Organizacja pracy Samorządu 

Uczniowskiego w nowym rok 

szkolnym 

-wybór przewodniczącego, 

zastępcy, skarbnika SU 

-ustalenie planu pracy i 

zadań w bieżącym roku 

szkolnym 

 

Przygotowanie do aktywnego i 

świadomego uczestnictwa w życiu 

publicznym, społecznym i 

kulturalnym. 

Rozwijanie samorządności i 

samodzielności w rozwiązywaniu 

problemów szkolnych 

październik Opiekunowie 

SU 

 

 

2. 

 

 

Powołanie komisji pomocy 

koleżeńskiej w nauce i 

omówienie nowych pomysłów 

na najbliższy rok szkolny. 

- tworzenie listy osób 

chętnych do skorzystania z 

pomocy koleżeńskiej w 

nauce 

-ustalenie terminu zajęć z 

pomocy koleżeńskiej  

-ustalenie spotkań 

integracyjnych dla 

najbardziej zaangażowanych  

członków SU 

Umiejętność współdziałania w grupie, 

wzajemnej tolerancji i poszanowania 

godności osobistej. 

Wyrabianie właściwej postawy 

moralnej. 

październik Op. SU 

wychowawcy 

klas  

 

 

3. 

 

 

Dzień Chłopaka w naszej 

szkole. 

- drobne upominki 

-składanie życzeń 

-życzenia na tablicach 

ogłoszeń  

Przygotowanie do aktywnego i 

świadomego uczestnictwa w życiu 

publicznym, społecznym i 

kulturalnym. 

Wyrabianie nawyków wartościowej 

rozrywki i zabawy. 

wrzesień 

(29. 09) 

Op. SU 

wybrani 

nauczyciele 
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4. 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

 - przekazanie przez SU 

życzeń nauczycielom z 

okazji ich święta 

(okolicznościowa 

pocztówka), 

-spotkanie SU z  

panią Dyrektor 

Kształtowanie właściwej postawy 

moralnej, wyrobienie właściwych 

cech charakteru 

październik Op. SU 

 

5. 

 

Dzień Wszystkich Świętych 

-wyjście na lokalny 

cmentarz,  

Wdrażanie do poszanowania godności 

oraz wolności światopoglądowej i 

religijnej 

listopad Op. SU 

historyk 

 

 

6. 

 

 

X Miejski Konkurs Piosenki i 

Poezji Patriotycznej 

 

 

-dyżury w szkole 

Przygotowanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu publicznym i 

społecznym. 

Kształtowanie postaw patriotycznych i 

świadomości obywatelskiej. 

listopad 

 

Op. SU 

historyk 

 

7. 

 

Dzień Pluszowego Misia + 

Dzień Piżamowy 

- wspólne zdjęcie na sali 

gimnastycznej z naszymi 

„pluszakami” 

Wyrabianie nawyków wartościowej 

rozrywki i zabawy 

listopad 

(24. 11) 

Op. SU 

wychowawcy 

klas 

 

 

8. 

 

 

Andrzejki 

-dyżur, sprzedaż biletów i 

pomoc przy ustawianiu 

sprzętu podczas dyskoteki 

- podczas dyskoteki odbędą 

się tradycyjne wróżby 

andrzejkowe 

 

Wyrabianie nawyków wartościowej 

rozrywki i zabawy 

listopad 

 

Op. SU 

wybrani 

nauczyciele 

 

9. 

 

Mikołajki 

-przygotowujemy paczkę dla 

ubogiej rodziny  

-ogłoszenie konkursu na 

świąteczną pocztówkę 

Umiejętność współdziałania w grupie, 

wzajemnej tolerancji i poszanowania 

godności osobistej. 

Wyrabianie właściwej postawy 

moralnej. 

 

grudzień 

(06.12) 

Op. SU 

nauczyciele 

języka 

polskiego 
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10. 

 

 

Boże Narodzenie 

-przekazanie życzeń 

wszystkim pracownikom 

szkoły i uczniom 

-włączenie się w kiermasz 

świąteczny 

Wdrażanie do poszanowania godności 

oraz wolności światopoglądowej i 

religijnej 

grudzień Op. SU 

 

11. 

 

Dyskoteka karnawałowa 

-dekoracja holu, 

-dyżur i sprzedaż biletów,         

-pomoc przy                 

ustawianiu sprzętu 

 

Wyrabianie nawyków wartościowej 

rozrywki i zabawy 

styczeń 

 

Op. SU 

wybrani 

nauczyciele 

 

 

12. 

 

 

92 rocznica nadania praw 

miejskich Gdyni 

-organizacja wycieczki albo 

lekcji muzealnej do Muzeum 

Miasta Gdyni 

-konkurs na album albo 

lapbooka o Gdyni 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych i 

świadomości obywatelskiej. 

Przygotowanie do aktywnego i 

świadomego uczestnictwa w życiu 

publicznym, społecznym i 

kulturalnym 

luty Op. SU, 

historyk,  

 

 

13. 

 

 

Walentynki w naszej szkole 

-poczta walentynkowa 

-konkurs na 

najpopularniejszą piosenkę 

dla zakochanych 

-muzyka na holu 

Przygotowanie do aktywnego i 

świadomego uczestnictwa w życiu 

publicznym, społecznym i 

kulturalnym. 

Wyrabianie nawyków wartościowej 

rozrywki i zabawy 

luty 

(14. 02) 

Op. SU 

muzyk 

 

 

14. 

 

 

Dzień Kobiet w naszej szkole 

 

- drobne upominki 

-składanie życzeń 

-życzenia na tablicach 

ogłoszeń 

Przygotowanie do aktywnego i 

świadomego uczestnictwa w życiu 

publicznym, społecznym i 

kulturalnym. 

Wyrabianie nawyków wartościowej 

rozrywki i zabawy 

marzec 

( 08. 03) 

Op. SU 

 

15. 

 

Dzień Książki dla Dzieci 

 

-ranking na ulubioną książkę 

kl. IV – VI oraz 0-III 

Przygotowanie do aktywnego i 

świadomego uczestnictwa w życiu 

publicznym, społecznym i 

kulturalnym. 

kwiecień 

 

Op. SU 

bibliotekarz 
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16. 

 

Dzień Czekolady 

-na godzinie wychowawczej 

przedstawiamy krótką 

historię czekolady, a 

następnie się nią delektujemy  

Wyrabianie nawyków wartościowej 

rozrywki i zabawy. 

Kwiecień 

(12.04) 

Op. SU 

wychowawcy 

klas 

 

17. 

 

Święto Patrona Szkoły 

-zaangażowanie SU w 

organizacje Święta Szkoły 

Przygotowanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu publicznym i 

społecznym. 

Kształtowanie postaw patriotycznych i 

świadomości obywatelskiej. 

kwiecień/ 

maj 

(26.04) 

Op. SU 

 

 

18. 

 

Dnia Dziecka 

-muzyka na holu Wyrabianie nawyków wartościowej 

rozrywki i zabawy. 

czerwiec Op. SU 

wychowawcy 

klas 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest otwarty na nowe ciekawe propozycje Dyrekcji, rodziców, wychowawców klas i uczniów.  

W czasie roku szkolnego plan może ulec zmianie. 

 

 

Opracowała 

Małgorzata Masłowska 

Jolanta Głodowska 

Anna Pączek 

 


