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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

L.P. PLANOWANE ZADANIA TERMIN  

REALIZACJI 
1.   Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego 

 Organizacja spotkania: 

      - zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego oraz    

      zastępców; 

 Akcja przedwyborcza: 

      - wybór nowych uczniów działających  

        w samorządzie; 

      - wybór rady uczniowskiej; 

      - ustalenie założeń do planu pracy na bieżący rok szkolny; 

 Opracowanie planu działań SU : 

      - ustalenie harmonogramu zadań i określenie   

        terminów oraz osób odpowiedzialnych za ich    

        wykonanie; 

 Przedstawienie planu pracy SU. 

 Sprzedaż kalendarzyków na rzecz Fundacji  

„Pomóż i Ty” 

wrzesień 

2.   Współudział w akcji na rzecz hospicjum im. Jana Pawła II 

w Żorach: „Pola Nadziei” - 09.10.14. – udział w 

uroczystym sadzeniu przy hospicjum 

- sprzedaż cebulek żonkili 

 Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14.10.14) oraz 

przygotowanie upominków        

           dla pracowników szkoły 

 Pomoc w organizacji imprezy „Pasowanie na ucznia” + 

wręczenie drobnych upominków Pierwszakom od 

starszych kolegów i koleżanek  

 Zapoznanie nowego Samorządu z planem pracy szkoły, 

Szkolnym Programem Profilaktyki oraz Szkolnym 

Programem Wychowawczym, przypomnienie statutu 

szkoły. 

 Strona do Albumu Sztuki (Projekt Comenius- 30.10.2014) 

październik 

3.   Obchodzimy Święto Niepodległości –dekoracja 

środkowego okna w klasie – wazon z kwiatami biało-

czerwonymi (05.11.14) 

 Wykonujemy kartki świąteczne dla hospicjum 

      (do 05.12.14) – każda klasa 2 kartki na konkurs -technika 

dowolna i 2 kartki – haft matematyczny . 

 Andrzejkowe wróżby dla klas 1-3 (ostatni tydzień 

listopada) 

 dyskoteka dla klas 4 – 6 (sprzedaż ciasta, napojów) – 

ostatni tydzień listopada 

Listopad 

4.   Akcja „I ty zostań Mikołajem” - zbiórka zabawek, środków 

czystości i  słodyczy dla Domu Pomocy  

      w Strumieniu – współpraca z p. katechetką. 

            Wizyta przedstawicieli SU w Strumieniu. 

 Konkurs na dekoracje okien klasopracowni pt. ”Kolorowe  

bombki świąteczne” – termin 17.12.2014 

 Przypomnienie –WSO. 

grudzień 

5.   Akcja „zeszyt dla kolegi” -zbiórka najpotrzebniejszych 

rzeczy szkolnych. 
styczeń 
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 Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe -apel. 

 Dyskoteka karnawałowa – ostatni tydzień stycznia 

6.   Eliminacje do konkursu Talent Show SP-3 

      ( II połowa lutego) 
luty 

7.  

 Pierwszy dzień wiosny – dekoracja okien „Wiosenne 

słoneczko” (19.03.15) 

 Talent Show SP-3 – szkolny konkurs talentów  

 Udział w Międzyszkolnym Konkursie Mam Talent 

 Konkurs na najładniejszą Babę wielkanocną   

 - sprzedaż (30.03.2015) 

            marzec 

8.   Konkurs na stronę książki kucharskiej (nasze przepisy – 

zdjęcie ucznia SP-3 z potrawą – 20.04.2015 w ramach 

projektu Comenius) 

kwiecień 

9.   Dzień Sportu we współpracy z nauczycielami w-f 

(09.05.15) 

 Przypomnienie przepisów dotyczących klasyfikacji 

końcoworocznej. 

maj 

10.   Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą klasę – wręczenie 

dyplomów i nagród. 

 Współpraca w zorganizowaniu zakończenia roku 

szkolnego. 

czerwiec 

 

 

Działania Samorządu Uczniowskiego prowadzone  

przez cały rok szkolny 2014/2015 
 

1. 
Jedenasta edycja konkursu na najlepszą klasę w szkole, w kategoriach 

wcześniej ustalonych – SUPER KLASA  

3. 
Dzień Słodkości  

– sprzedaż  wypieków z poszczególnych klas (1 raz w miesiącu). 

4. Prowadzenie i aktualizacja gazetki, str. www. Samorządu Uczniowskiego. 

5. 
Pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem sztandaru 

szkoły podczas szkolnych uroczystości. 

6. 
Udział Samorządu Uczniowskiego w różnych działaniach wynikających 

z planu pracy szkoły. 

7. 

Prowadzenie i udział w akcji – zbiórka baterii, plastikowych nakrętek oraz 

innych szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych 

(przyjętych w trakcie roku szkolnego, według zgłoszeń).  

Do planu pracy SU mogą zostać włączone akcje, konkursy, imprezy 

wybrane spośród ofert nadesłanych do szkoły w trakcie roku szkolnego. 

8. 

Systematyczna współpraca z Domem Pomocy w Strumieniu, Hospicjum 

Jana Pawła II w Żorach, Fundacją na rzecz osób niewidomych  

i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.  

 

 
* Zebrania Samorządu Uczniowskiego będą odbywać się cyklicznie raz w miesiacu  

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

mgr Anna Huzarewicz 

mgr Anna Góras 


