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Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII - mgr Agnieszka Stachura – Bernecka

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, 

twórczej pracy, tak by stanowiła ona pole wychowania obywatelskiego.

Cele szczegółowe:

- zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, 

sportowej, rozrywkowej, naukowej,

- wyzwalanie pomysłowości kreatywności uczniowskiej,

- kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za 

ich realizację,

-  rozwijanie więzi emocjonalnej wśród uczniów IV-VIII,

- motywowanie  uczniów do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej,

- wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji,

- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez podtrzymywanie tradycji 

narodowych i szkolnych,

- rozwijanie aktywnych form wypoczynku,

- wyrabianie umiejętności planowania zadań;

- wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;

- podejmowanie współpracy z podmiotami pozaszkolnymi;

- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

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

- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i 

zdyscyplinowania uczniów.



Akcje stałe:

 prowadzenie gazetek  Samorządu Uczniowskiego zgonie z aktualną tematyką, dbanie 

o jej estetykę oraz wywieszanie informacji o pracy SU,

  informowanie wszystkich uczniów, wychowawców i nauczycieli o organizowanych 

akcjach, 

 całoroczna zbiórka zakrętek,

 spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem,

 współpraca z Radą Rodziców szkoły,

  przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronę 

internetową i FB szkoły,

 współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne,

 udział w uroczystościach szkolnych – wystawienie pocztu sztandarowego,

  udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Urząd Miasta 

Krakowa oraz Radę Dzielnicy II, 

 działania wynikające z bieżącej sytuacji szkolnej,   

 akcje zarobkowe na potrzeby własne Samorządu Uczniowskiego (np. kiermasz, 

korytarzowy sklepik szkolny, loterie)

 kontrola zmiany obuwia

Współpraca z:

► Śródmiejską Biblioteką Publiczną nr 12 przy ul. Lubomirskiego,

► Dzielnicą II Miasta Krakowa,

► UMK Kraków – Wydział Edukacji,

► Krakowska Kongregacja Kupiecka i Firma ARTIM



DZIAŁ ZADANIA I FORMA REALIZACJI

1.
Organizacja
pracy RSU

1.Opracowanie planu SU na rok szkolny 2021/2022
- zebranie samorządu
- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,
- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,
- przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły,
2. Wybory do SU, wybór rzecznika praw ucznia,
     - wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy,
      - kampania wyborcza i wybory do samorządu,
     - podział samorządu na sekcje: dekoracyjna, porządkowa, informacyjna, do 
spraw akcji charytatywnych i określenie zadań każdej z nich
3. Prowadzenie dokumentacji SU:
    - zapis protokołów zebrań SU,
    - kroniki,
    - księgi finansowej,
4. Przepływ informacji:
    - komunikaty ustne,
    - tablica informacyjna,
5. Zagospodarowanie tablicy SU
    - zawieszenie praw i obowiązków ucznia,
    - zawieszenie planu pracy SU i regulaminu,

2.
Nauka i 
zachowanie

1. Stworzenie regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego
2. Redagowanie tablicy informacyjnej
3. Określenie zasad zamiany obuwia zimowego i kontroli

3. 
Uczestnictwo 
uczniów w 
planowaniu 
życia i pracy 
szkoły

1. Współpraca z innymi organizacjami szkolnymi:  SKO,
2. Udział przedstawicieli SU w kontroli obuwia. 
3. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego. 
4. Pomoc w nauce kolegom – akcja „Kolega koledze”

4.
Tradycje i 
obrzędy szkoły

WRZESIEŃ:

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
2.Zorganizowanie kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
3. Akcja charytatywna „Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek,
4. Dzień Chłopca:
- „Gentelmen w krawacie” - chłopcy zakładają krawaty, grupowe zdjęcie,
- „ Chłopak z klasą” - wybory najmilszego chłopca,
- obchody święta w klasach,

PAŹDZIERNIK:

1.Akademia z okazji Dnia Nauczyciela – przygotowanie akademii, życzenia dla 
nauczycieli,  zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej,
2. Ślubowanie klasy I z udziałem pocztu sztandarowego,
3.Otrzęsiny klasy IV na wesoło,



4. Światowy Dzień Zwierzaka – selfie ze swoim pupilem,
5. „Kolorowa jesień” – jesienne plakaty – konkurs na najładniejszy plakat
6. Akcja Góra Grosza,
7. Sławni Wynalazcy – plakaty klas – każda klasa przygotowuje plakat swojego 
wynalazcy,
8. Światowy Dzień Uśmiechu:
- przykazywanie uśmiechniętych karteczek,
- zrobienie uśmiechniętych buziek,
9. Festiwal Dyni.

LISTOPAD:

1. Święto Zmarłych - wyjście na Cmentarz Rakowicki - złożenie kwiatów na 
grobach sławnych Polaków,
2. Akademia z okazji Dnia Niepodległości,
3.Poranek Pieśni Patriotycznych – aktywny udział,
4.Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich z okazji Odzyskania 
Niepodległości,
5. Kiermasz
6.Andrzejki – festiwal wróżb,
7.Akcja charytatywna – „Podaj łapę”:
 - zbieramy koce, śpiwory, miski, jedzenie dla psów i kotów w krakowskim 
schronisku,
8. Dzień  Życzliwości,

 GRUDZIEŃ:

1. Mikołajki:
-  orszak mikołajowy,
- wręczenie prezentów uczniom przez św. Mikołaja,
2.Dzień Mikołajowej Czapki –bijemy rekord mikołajowych czapek w naszej 
szkole, każdy kto założy czapkę jest zwolniony z pytania,
3. Konkurs na świąteczny wystrój klas,
4. Symbole świąteczne:
- przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Nauczycieli  i 
pracowników szkoły i dla uczniów,
5.Wypiek pierników- podarunków dla nauczycieli,
6. Kiermasz Świąteczny - sprzedaż własnoręcznie robionych aniołów, kartek 
świątecznych, bombek cekinowych, choinek, stroików, pierniczków,
7. Jasełka,
8. Uroczyste wigilie klasowe.

STYCZEŃ:

1. „Karnawał w pełni” - zabawa Karnawałowa dla klas 0-8:
- połączona z loterią fantową, sklepikiem i poczęstunkiem,
- konkurs na najładniejszy strój,
2. Wesołe przebrania karnawałowe,
3.Apel podsumowujący pracę w I semestrze,
4. „Bezpieczne ferie zimowe” - przygotowanie wystaw, plakatów na temat 



właściwego zachowania w czasie ferii zimowych.

LUTY:

1.Poczta Walentynkowa –doręczanie listów i kartek,
2.„W kolorze serca” – ubieramy się na czerwono, aby otrzymać liścik 
walentynkowy,
3. Tworzenie wielkiego serca szkolnego,
4.Święto Emila Fieldorfa Nila
- złożenie kwiatów i udział w uroczystościach przy tablicach upamiętniających 
bohatera,
5. Sławni Wynalazcy
- przygotowanie prezentacji multimedialnej,
- prezentacja na forum szkolnym,

MARZEC:

1.Dzień Kobiet
- poczęstunek dla Pań,
- dzień bez pytania dziewczynek,
- „Dziewczyna z klasą” – wybory najfajniejszej dziewczynki,
2. „Dzień Wiosny” – gry i zabawy integracyjne,
3. Dzień Zespołu Downa.

KWIECIEŃ:

1.Dni Ziemi – propagowanie ochrony przyrody i ekologii – plakaty,
2. Gramy w zielone – uczniowie ubierają się na zielono,
3.Akcja charytatywna,
4. Sławni Wynalazcy – historia jak powstały wynalazki,

MAJ:

1.Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja,
2. Przygotowania do Święta Szkoły,
3. Święto Szkoły – Eureka - Sławni Wynalazcy,

CZERWIEC:

1.Dzień Dziecka – wycieczki i wyjścia integracyjne,
2. Piknik Integracyjny,
3. Pożegnanie klasy VIII,
4. Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2022/2023
5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

WAKACJE☺

Samorząd uczniowski włącza się w organizowane działania proekologiczne, 
prozdrowotne i charytatywne organizowane w szkole.



Powyższy plan, w miarę potrzeb, może ulegać modyfikacji.
5.
Wdrażanie
do zdrowej i 
twórczej 
rywalizacji

1. Opracowanie regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego.
2. Organizacja w/w współzawodnictwa (gromadzenie dokumentacji)
3. Współzawodnictwo w nauce
4. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych za I i II semestr 

(apel)

Opracowała Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Agnieszka Stachura – Bernecka

05. 09. 2022


