
PLAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019                   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE 

TERMIN ZADANIE 

WRZESIEŃ 8.09.2018 r.- Udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” 

24.09.2018 r. - Kampania i wybory do Samorządu Uczniowskiego 
(Opiekunowie SU) 

PAŹDZIERNIK - 12.10.2018 r. - Dzień Edukacji Narodowej – poczęstunek i upominki dla 
pracowników szkoły. 

- 25.10.2018 r. - Dyskoteka  

- Udział w uroczystym ślubowaniu klas I. 

- 31.10.2018 r. - Święto Zmarłych – złożenia znicza przy pomniku Józefa 
Miernika 

LISTOPAD - 8.11.2018 r. - Narodowe czytanie - wieczór z antologią niepodległości 
(dla pracowników i gości). 

- 11.11.2018 r. Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej 
gazetki z okazji 11 listopada, czynny udział w Festiwalu Pieśni 
Patriotycznych organizowanym w naszej szkole, udział przedstawicieli 
Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego w uroczystościach 
miejskich;  

- Akcja Mikołajkowa: „Podziel się książeczką lub zabaweczką” - zbiórka 
na rzecz szpitala, domu dziecka 

- Włączenie się do akcji Zostań wolontariuszem sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – zbiórka do puszek w szkole; 

- 29.11.2018 r. - Dyskoteka andrzejkowa 

- Świąteczna Zbiórka Żywności – wolontariat. 

GRUDZIEŃ - Przygotowanie i zaniesienie paczek mikołajkowych. 

- Nawiązanie współpracy z OTTOZ „Animals” - zbiórki rzeczy dla 
schroniska 

- Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady 
Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;  

STYCZEŃ - Udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w akcji WOSP 



- 17.01.2018 r. - Dyskoteka karnawałowa 

- Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I 
semestr w roku szkolnym 2018/2019.  

LUTY 14.02.2018 r. - „Walentynki” - poczta walentynkowa + radiowęzeł 

MARZEC - Dzień Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, dzień „bez 
pytania” dla dziewcząt;  

- Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego 
Dnia Wiosny;  

- Dzień Braci Mniejszych – zbiórka karmy i pieniędzy dla zwierząt 

- Akcja „Podaruj książkę bibliotece szkolnej” - zbiórka książek z okazji 
Światowego Dnia Bibliotek 

KWIECIEŃ Wielkanocna Zbiórka Żywności - wolontariat 

MAJ 09.05.2018 r. - Dyskoteka tematyczna 

CZERWIEC - „Trójkowiada” - impreza szkolna – pomoc w organizacji 

- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 
2018/2019; 

- Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II 
semestr w roku szkolnym 2018/2019; 

- Współudział w pożegnaniu klas ósmych; 

- Pomoc w organizacji zakończenia roku. 

 

PONAD TO SAMORZĄD: 

 koordynuje akcję „Szczęśliwy numerek” - losowanie numeru z dziennika, który 

danego dnia jest zwolniony z odpowiedzi ustnej'; 

 koordynuje akcję „Gorączka Grosza” - konkurs między klasowy pod patronatem 

PCK 

 koordynuje akcję „Słodkie czwartki” - kiermasze ciast (zbiórka na nowe miejsca na 

rowery); 

 konkurs „Dżentelmen szkoły” , „Lady szkoły”; 



 współpraca z „Radiowęzeł” - tworzenie play listy, przerwy bez muzyki, ogłoszenia: 

co będzie na obiad, jaki numer jest wylosowany, co się dzieje w szkole, raz w 

miesiącu dzień muzyki tematycznej, 

 udoskonalenie sklepiku szkolnego – przekazywanie listy potrzeb uczniów z prośbą do 

właściciela sklepiku o doposażenie; 

 zajęcia dodatkowe: turnieje „ping – ponga”, oklejanie schodów np. tabliczką 

mnożenia, wyrysowanie gier na podłodze np. gra w klasy, chińczyk; 

 upominki z okazji: 14 października, Bożego Narodzenia, 8 marca, itp.  

 wykonywanie gazetek okolicznościowych i tematycznych; 

 promowanie zasad kulturalnego zachowania, gazetki, ulotki „Kodeks grzeczności”, 

„Kulturalny uczeń”;  

 Organizacja konkursu „Wolontariusz roku” dla klas IV-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


