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Wstęp 

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce 

młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami 

nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…” 

    Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci 

szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej 

i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania 

i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego. 

      W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem 

samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” 

szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie 

kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani 

z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do 

dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za 

siebie i innych. 

     Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć 

w działalności szkoły, sami też proponować i realizować różnorakie zadania. 

Temu ma służyć zaproponowany plan pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 

Założenia 

     Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie 

harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków 

i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu 

Uczniowskiego. 

      Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu     



   Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, 

imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy 

i szkolny. 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole 

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska 

szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się 

współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie 

wprowadzana poprzez: 

– uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych, 

–  organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu 

uczniowskiego lub innych nauczycieli, 

– analizowanie przez uczniów podjętych działań. 

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:  

• Reprezentowanie ogółu uczniów.  

• Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów 

poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podejmowane samodzielnie 

zadania.  

• Tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz 

innych.  

• Integracja wszystkich uczniów.  

• Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków.  

• Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.  

• Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo.  

• Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na 

korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.  

• Zapobieganie przemocy i agresji.  

• Organizowanie aktywnych form wypoczynku.  

• Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.  

• Podtrzymywanie tradycji.  

• Dbanie o dobre imię i honor szkoły.  
 

E-Samorząd uczniowski – jak może wspierać uczniów i nauczycieli w czasie 

pandemii? 

      W obliczu obciążenia pracą i dużych wyzwań, jakie stawia przed nami 

pandemia, samorząd uczniowski może wydawać się dodatkowym obowiązkiem, 

na który nie ma czasu ani przestrzeni. Nic bardziej mylnego! Właśnie w takim 

czasie dobrze działający SU może mieć szczególnie ważną rolę. Wierzymy, że 



w okresie dynamicznych zmian i niepewności, edukacja – a sami uczniowie 

i uczennice w szczególności – potrzebuje sprawnej samorządności. 

Samorząd zdalny – prawdziwie uczniowski 

Obecnie wcześniej zaplanowane przez władze SU działania nie odbywają się. Na 

początku wprowadziło to sporo chaosu, ale  można popatrzeć na to, jak na szansę, 

możliwość skupienia się na tym, czego rzeczywiście potrzebują uczniowie 

i odejścia od rutyny. SU w czasie izolacji ma szansę realnie działać – ale to, czy 

tak się wydarzy, zależy niemal wyłącznie od samych uczniów. Epidemia może 

zweryfikować, czy sami uczniowie potrzebują samorządu, bo nauczycielowi 

znacznie trudniej zdalnie  kierować i motywować do takiej pracy.  

Rola SU w czasie izolacji 

Widzimy 3 obszary, które szczególnie wymagają uwagi aktywnych uczniów 

i uczennic: 

• Wyrażanie głosu uczniów w kwestii edukacji zdalnej. Każda szkoła, a często 

każdy nauczyciel na swój sposób pracują zdalnie – dla wszystkich jest to bardzo 

duża zmiana. Szczególnie ważne jest, żeby głos uczniów był teraz słyszany. Może 

on pomóc nauczycielom i dyrekcji dostosować nauczanie zdalne do potrzeb 

i możliwości uczniów. Sami uczniowie mogą też pomóc nauczycielom 

doskonalić swoją pracę online.  

• Wspieranie wykluczonych – dbanie o to, żeby nikt nie pozostał sam/a. Wielu 

uczniów mierzy się z zupełnie nowymi problemami, a często stare są przez nich 

odczuwane silniej. Pomoc koleżeńska – zarówno jeśli chodzi o wsparcie w nauce, 

dostępie do sprzętu i internetu jak i zapewnienie przestrzeni do rozmowy, 

wspólnego bycia – jest tutaj nieoceniona.  

• Utrzymywanie poczucia wspólnoty i relacji pomiędzy uczniami – zarówno na 

poziomie poszczególnych klas, jak i całej szkoły przydadzą się wspólne kanały 

komunikacji, aktywności dodatkowe oraz pomyślenie o tym, jak wspólnie cieszyć 

się i nagradzać np. kończących naukę w szkole ósmoklasistów lub maturzystów. 

Najprawdopodobniej potrzebne będzie również zastanowienie się, jak może 

wyglądać zdalne zakończenie roku szkolnego, żeby można było przeżyć je 

wspólnie? 

Pomysły na działania 

Przygotowałyśmy dla Was propozycje działań, które można przeprowadzić 

zdalnie, bez wychodzenia z domu, a jednak wspólnie, działając razem. 

Pamiętajcie, że Wasza rola to opiekun, a działania te na ile to możliwe powinny 

być prowadzone przez uczniów! Wówczas będą one wsparciem, a nie dodatkową 

pracą dla Was! Zachęcamy Was, by wybrać te, które wydają się teraz najbardziej 

pomocne dla Was i uczniów Waszej szkoły, zainspirować się. 
 



ZADANIA DO REALIZACJI :  

 

Wrzesień 2021 

   1.  Demokratyczny wybór  do Samorządu Uczniowskiego z poszczególnych 

klas.  

• Spotkanie z samorządami klasowymi online;  

• Kampania przedwyborcza;  

• Wybory;  

• Przydział obowiązków.  

 2. Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2021/2022.  

 3. Prezentacja Rady Samorządu Uczniowskiego na stronie vulcan.  

 4. Dzień Chłopaka.  

 • w tym dniu wszyscy chłopcy przychodzą w muszkach albo w krawatach i tym 

sposobem są zwolnieni z pytania w dniu ich świeta 

 5. Powitanie jesieni- Witamy jesień w kolorach czerwieni i pomarańczy.  

 

Październik 2021  

1. Zaplanowanie udziału samorządu uczniowskiego w organizacji apeli 

i uroczystości szkolnych online  

2. 3-4 października (Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu oryginalnie 

obchodzony 1 października) — DZIEŃ WARZYW I OWOCÓW 

Każdy z Nas w tym dniu zobowiązany jest zjeść coś zdrowego. 

Uczniowie przynoszą „na drugie śniadanie” potrawy warzywno-

owocowe. Każda klasa, której choć 1 Uczeń zapomni o zdrowym 

odżywianiu, otrzymuje dodatkowe zadanie Klasowe – należy wykonać 

KOLAŻ ZDROWEGO ŻYWIENIA, który przedstawia się Samorządowi 

Uczniowskiemu do dnia 15 października. Kolaż zawieszamy w klasach. 

3.  Dzień kolorów 22.10.2020.  

     4. Przygotowanie prezentacji z okazji Dnia Nauczyciela.  

 

Listopad 2021 

1. Konkurs na prezentację   „W barwach narodowych z okazji Święta 

Niepodległości.”  

2. Znajdźmy nić porozumienia -16.11 ,,Międzynorodowy Dzień Tolerancji”  

• Przygotowanie plakatu online –prace nagrodzone zostaną umieszczone na 

stronie szkoły i w vulcanie w zakładce SU 

3. Ciepło i dobroć – 25 .11 ,,Dzień Pluszowego Misia”.  

4. Andrzejki- zwyczaje i obyczaje staropolskie- prezentacja  

 

 
 



Grudzień 2021 

1. Mikołaj w naszej szkole. Mikołajkowe szaleństwo czapkowe.  

2.Przygotowanie prezentacji z życzeniami świątecznymi dla pracowników 

szkoły, uczniów i rodziców.  

3. Powitanie zimy w kolorach białym i niebieskim. 

4. Przygotowanie wystawy pokonkursowej „ Anioły są wśród nas” (zdjęcia) 

5. Wspólne ubieranie choinki w ramach akcji „Łączymy pokolenia”( współpraca 

z Klubem Seniora”) w miarę możliwości 

6. 13 grudnia - Dzień Dziwaka – każdy Uczeń ma prawo, ale nie obowiązek, 

przebrać się w „dziwaczny” sposób. Pamiętajcie, że „dziwacznie” przebranych 

PODZIWIAMY za odwagę, finezję i niepowtarzalny styl! 

 

Styczeń 2022  

1. Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego. Omówienie działalności za I 

okres. (online) 

2. „O zdrowie swoje dbam- bezpieczne ferie mam.” Konkurs plastyczny 

promujący zdrowe i bezpieczne ferie zimowe. (online) 

3. Spotkanie w „Klubie Seniora” - wspólne kolędowanie. 

 

Luty 2022  

1. ,,Serduszko do serduszka mruga” – poczta walentynkowa.  

2. 17 luty –Dzień kota 

     3. Współorganizowanie imprezy szkolnej z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

 

Marzec 2022 

1.08 marca - Dzień Kobiet.  

• wszystkie dziewczynki przychodzą do szkoły w spódniczkach 

i kokardkach i tym samym są zwolnione z pytania w dniu swojego święta 

2. Dzień Samorządności. 

3. Kolorowo witamy wiosnę ”Zielono mi”  

4. Światowy Dzień Wody – niebieski dzień (22.03) 

 

Kwiecień 2022 

1. Wielkanoc - spotkanie ze szkolnym Klubem Seniora: „Wielkanoc dawniej 

i dziś”. 

2. Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi.(online)  

3. Spotkanie w Ratuszu z Prezydentem Miasta Lublin( w miarę możliwości) 

4. Spotkanie z ciekawym człowiekiem „ Mam inny zawód” 

 

Maj 2022 

 1. Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja- konkurs na najładniejsze 

patriotyczne okno w moim domu(online)  



 2.19 maja Dzień dobrych uczynków i dobrych wiadomości. 

 3. Planowanie kariery zawodowej – od czego zacząć?- spotkanie 

z nauczycielem doradztwa zawodowego (prezentacja) 

4. Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego. Podsumowanie działalności za 

II okres.(online)  

 

Czerwiec 2022 

1. Udział w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin 

2. 09. Czerwca – Dzień Przyjaźni.  

3. Poradnik wakacyjny.  

•Rozdanie ulotek promujący zdrowy i bezpieczny wypoczynek.  

 

 

PRACE STAŁE: (wg możliwości ze względu na zaostrzony rezim sanitarny 

spowodowany covidem) 

1. Zagospodarowanie gazetki SU. 

 2. Udział w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.  

3. Organizacja dyskotek szkolnych. 

 4. Dbanie o czystość i porządek na terenie szkoły.  

5. Udział w akcjach charytatywnych wolontariatu.  

6. Pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu 

sztandarowego.  

7. Oprawa uroczystych akademii.  

8. Opieka nad młodszymi uczniami w czasie przerw, zabaw szkolnych 

i w drodze do i ze szkoły.  

9. Monitorowanie stroju uczniowskiego – Konkurs ,,Mundurek 40-stki”  

     Ponadto plan pracy samorządu uczniowskiego zakłada stałą współpracę 

z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, pracownikami obsługi i administracji, 

innymi organizacjami i kołami działającymi w szkole, a także uczestnictwo 

w życiu środowiska lokalnego. 

Samorząd Uczniowski i opiekunowie SU zastrzegają sobie zmiany do planu 

pracy wg bieżących potrzeb. 
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