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Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w imię dobra innych, dobra 

społecznego. 

Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie 

organy przedstawicielskie.  

Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia 

wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków 

do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do realizacji zadań grupy istotną rolę 

odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nieodpowiedzialności.  

Samorząd Uczniowski (SU) to instytucja mająca dawać uczniom możliwość samodzielnego rozwiązywania swoich 

problemów, decydowania o kwestiach, które ich dotyczą, współzarządzania szkołą, a także uczestniczenia w sprawiedliwym 

rozwiązywaniu sporów. Rolą SU jest również dbanie o przestrzeganie praw uczniów. Samorząd może proponować rozmaite 

inicjatywy, dotyczące życia szkoły. 

CAŁOROCZNE INICJATYWY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  

• Współorganizujemy życie kulturalne szkoły. 

• Rozwijamy samorządność. 

• Reprezentujemy interesy uczniów w razie potrzeby i na ich prośbę. 

• Propagujemy ideę wolontariatu - organizowanie samopomocy i innych akcji  

na rzecz dzieci i zwierząt potrzebujących wsparcia. 

• Dbamy o estetykę naszej szkoły.  

• Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka.  

• Organizujemy uroczystości szkolne. 
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Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
TERMIN 

REALIZACJI 

1.  

Uroczyste 

Rozpoczęcie  

Roku Szkolnego 

2022/2023 

• Organizacja apelu szkolnego. 
Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
WRZESIEŃ 

2.  

Wybory do 

samorządów  

klasowych 

• Wybory klasowe. 

• Wytypowanie przedstawicieli klasy do Samorządu 

Uczniowskiego. 

Wychowawcy klas. WRZESIEŃ 

3.  

Opracowanie  

planu pracy  

   Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

• Pierwsze spotkanie Samorządu Uczniowskiego. 

• Aktualizacja planu pracy oraz zebranie propozycji 

zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy 

na rok 2022/2023. 

• Ustalenie harmonogramu spotkań i określenie zadań ich 

terminów realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich 

wykonanie. 

• Zapoznanie uczniów z regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego, w szczególności punktów dotyczących 

wyborów. 

• Powołanie Komisji Wyborczej i przygotowanie jej do 

sprawnego przeprowadzenia wyborów.  

• Przygotowanie plakatów z programem wyborczym  

i przeprowadzenie kampanii. 

Opiekunowie SU, 

Członkowie SU. 
WRZESIEŃ 

4.  
Uroczystości 

rocznicowe 
• Udział członków Samorządu Uczniowskiego w mszy świętej 

poświęconej pamięci Sybiraków. 

Opiekunowie SU 

poczet sztandarowy. 
WRZESIEŃ 



4 

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
TERMIN 

REALIZACJI 

5.  
Dzień chłopaka  

- „Dzień krawata” 

• Gazetka ścienna z najserdeczniejszymi życzeniami; 

• Życzenia przez radiowęzeł. 

• Każda klasa indywidualnie organizuje Dzień Chłopaka. 

• Zachęcamy w tym dniu, aby każdy chętny w szkole nosił 

krawat. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
WRZESIEŃ 

6.  

Współpraca ze 

szkolnym kołem 

PCK 

• Pomoc w realizacji zadań wolontariackich Szkolnego Koła 

PCK. 

Opiekun Szkolnego Koła 

PCK, wolontariusze, 

opiekunowie SU, 

członkowie SU. 

ROK 

SZKOLNY 

7.  

Uroczystość 

pasowania na ucznia 

klas pierwszych 

• Pomoc w organizacji pasowania pierwszoklasistów. 

Wychowawcy klas I, 

opiekunowie SU, 

członkowie SU. 

PAŹDZIERNIK 

8.  
Dzień  

Edukacji Narodowej 

• Przekazanie życzeń dla nauczycieli  

i pracowników szkoły przez radiowęzeł. 

• Wręczenie kwiatów dla p. Dyrektor. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
PAŹDZIERNIK 

9.  
Wybory do samorządu 

uczniowskiego 

• Przeprowadzenie wyborów do SU. 

• Zaplanowanie pracy nowego zarządu. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
PAŹDZIERNIK 

10.  

Październik 

miesiącem dla 

zwierząt 

• „Stop pustym miskom” – przeprowadzenie zbiórki karmy  

i akcesoriów dla zwierząt. 

• Przekazanie zebranych materiałów do schroniska. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU,  

nauczyciele, uczniowie. 

PAŹDZIERNIK 

11.  
Wszystkich  

świętych 
• Porządkowanie grobów. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU, 
LISTOPAD 

12.  
Dzień  

Pluszowego Misia 

• Uczniowie przynoszą Misie. 

• Gazetka okolicznościowa. 

• Zajęcia integracyjne w bibliotece. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU, 

biblioteka 

LISTOPAD 
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Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
TERMIN 

REALIZACJI 

13.  
Obchody odzyskania 

przez Polskę 

Niepodległości 

• Udział przedstawicieli samorządu, pocztu sztandarowego  

w uroczystościach miejskich. 

• Dzień Biało-Czerwonego Kotyliona. 

• Pomoc w organizacji uroczystej akademii. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU, 

nauczyciele, 

LISTOPAD 

14.  
Dzień ochrony  

Praw Dziecka 

• Gazetka tematyczna. 

• Krótka informacja nt. praw i obowiązków ucznia przez 

radiowęzeł. 

• Pogadanka we wszystkich klasach. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU, 

Wychowawcy klas. 

LISTOPAD 

15.  Mikołajki 

• Wszystkie dzieci przychodzą do szkoły ubrane w czerwone 

czapki św. Mikołaja. 

• Odwiedziny św. Mikołaja w klasach i częstowanie 

cukierkami. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU, 
GRUDZIEŃ 

16.  

„Międzynarodowy 

Dzień Osób z 

Niepełnosprawnoś-

ciami” 

• Ważne informacje na temat Dnia Osób z 

niepełnosprawnościami przekazana przez SU przez 

radiowęzeł. 

• Apel z okazji „Międzynarodowego Dnia Osób  

z Niepełnosprawnościami” 

• Gazetka tematyczna. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU, 

psycholog szkolny 

GRUDZIEŃ 

17.  
 „W świątecznym 

nastroju” 

• Życzenia dla uczniów i pracowników szkoły. 

• Pomoc w Jasełkach szkolnych. 

• Kartki świąteczne zrobione przez uczniów dla wszystkich 

nauczycieli. 

• Gazetka ścienna o tematyce świątecznej. 

• Wigilie klasowe. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU, 
GRUDZIEŃ 
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Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
TERMIN 

REALIZACJI 

18.  

 „Powrót 

Grudziądza do 

Macierzy” 

• Uroczystości rocznicowe na Rynku Miejskim. 

• Udział przedstawicieli samorządu, pocztu sztandarowego  

w uroczystościach miejskich. 

Poczet sztandarowy, 

opiekunowie SU, 

członkowie SU. 

STYCZEŃ 

19.  

Walentynki 

- „Dzień czerwony  

jak miłość” 

• Gazetka tematyczna. 

• Poczta walentynkowa. 

• Dzień Zakochanych dniem na czerwono, osoby ubrane na 

czerwono, zwolnione z pytania i kartkówek. 

Opiekunowie SU;  

członkowie SU;   
LUTY 

20.  
Uroczystości 

rocznicowe 
• Udział członków Samorządu Uczniowskiego w mszy świętej 

poświęconej pamięci Sybiraków. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU,  

poczet sztandarowy. 

LUTY 

21.  Ferie zimowe • Gazetka tematyczna dotycząca bezpiecznych ferii zimowych. 
Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
LUTY 

22.  
Międzynarodowy 

dzień kobiet 

• Życzenia dla wszystkich kobiet małych i dużych przez 

radiowęzeł. 

• Gazetka tematyczna. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
MARZEC 

23.  
„Pierwszy Dzień 

Wiosny” 

• Gazetka tematyczna; 

• Uczniowie ubrani na zielono. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU; 
MARZEC 

24.  Wielkanoc 
• Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych dla całej 

społeczności szkolnej. 

• Gazetka tematyczna. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
KWIECIEŃ 

25.  

Światowy  

Dzień Świadomości 

Autyzmu 

• Społeczność szkolna ubiera się na niebiesko. 

• Apel z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu; 

• Gazetka tematyczna. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
KWIECIEŃ 
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Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
TERMIN 

REALIZACJI 

26.  
Obchody 

Światowego  

Dnia Ziemi 

• Gazetka tematyczna. 

• Dla uczniów ubranych na zielono (dbających o ochronę 

środowiska) – Dzień Ziemi dniem bez pytania. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU,  

nauczyciele, 

społeczność szkolna. 

KWIECIEŃ 

27.  Majowe święta 

• Święto Pracy. 

• Święto Flagi. 

• Święto uchwalenia Konstytucji 3-go maja. 

• Gazetka tematyczna. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
MAJ 

28.  
„Starszy czyta 

małemu” 

• Akcja w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta 

dzieciom”. 

• Uczniowie klasy IV czytają klasom I-III znane bajki i baśnie. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU; 

nauczyciele, 

społeczność szkolna. 

MARZEC 

29.  Dzień rodziny 
• Gazetka tematyczna. 

• Każda klasa wykonuje prezent dla rodziców. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU, 

wychowawcy klas. 

MAJ 

30.  
Międzynarodowy 

„Dzień Dziecka” 

• Pomoc w organizacji Dnia Dziecka. 

• Zabawy i konkursy. 

• Turniej sportowy. 

• Współzawodnictwo klas. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU, 

nauczyciele, 

społeczność szkolna. 

CZERWIEC 

31.  

Podsumowanie  

pracy Samorządu 

Uczniowskiego  

za rok szkolny 

2022/2023 

• Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego  

i przygotowanie sprawozdania. 

• Gazetka tematyczna – bezpieczne wakacje. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU. 
CZERWIEC 

32.  Wakacje tuż, tuż 

 

• Apel na zakończenie roku szkolnego. 

Opiekunowie SU, 

członkowie SU,  
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PRZEZ CAŁY ROK:  

• Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego może ulegać zmianom w trakcie trwania roku szkolnego 2022/2023, jest spójny z kalendarium 

wydarzeń Szkoły Podstawowej nr 17 na rok szkolny 2022/2023; 

• organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego (odbywać się będą w miarę potrzeb z inicjatywy opiekunów bądź przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego); 

• współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;  

• współdziałanie z wolontariatem szkolnym; 

• współdziałanie ze Szkolnym Kołem PCK; 

• udział w akcjach charytatywnych; 

• patronowanie uroczystościom szkolnym i państwowym. 

 
OPRACOWAŁ: 

 

Samorząd Uczniowski  
 
 

Przewodniczący          - Jessica BARTOSIAK – klasa VIII a; 

Zastępca Przewodniczącego  - Szymon SZYPŁOWSKI – klasa VI a; 

Sekretarz           - Dominika ŚLIWIŃSKA – klasa VI b. 

 
 
 
 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

Izabela ZIELIŃSKA 
 
 
 

Agnieszka PANKIEWICZ 


