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Lp. Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

1.  Opracowanie planu pracy SU 

na rok szkolny 2017/2018 

 

 

Spotkanie z Radą SU oraz 

przedstawicielami klas, dyskusja, 

propozycje młodzieży i ustalenie planu 

pracy na nowy rok szkolny. 

Wykonanie gazetki prezentującej  Radę 

SU oraz uczących nauczycieli. 

 

M. Biskupska 

M. Jeżowska 

M. Walczak 

Rada SU 

wrzesień 2017 

 

 

 

 

2.  Zadania całoroczne Pełnienie dyżurów uczniowskich 

podczas przerw. 

Prowadzenie tablicy informacyjnej 

i gazetki. 

Zamieszczanie informacji na stronie 

internetowej szkoły. 

Zbiórka makulatury. 

Zebrania Samorządu Uczniowskiego. 

D. Tomaszewska, 

opiekunowie SU, 

nauczyciele, uczniowie 

 

Cały rok  

3.  Konkurs na najzabawniejsze 

zdjęcie/selfie z wakacji. 

 

 

Uczniowie przynoszą zdjęcia do 

opiekunów SU.  

Nagroda: kupon na niepytanie dla 3 

najlepszych zdjęć. 

M. Biskupska 

M. Jeżowska 

M. Walczak 

Rada SU 

18 IX 2017  

4.  Dzień Emotikona Uczniowie i nauczyciele w tym dniu 

przypinają do ubrania emotikon, który 

odzwierciedla ich nastrój.  

Jeśli zadanie wykona cała klasa z 

wychowawcą – otrzyma nagrodę – 

kupon na lekcję bez zadania domowego 

dla całej klasy. 

Opiekunowie SU, 

nauczyciele, uczniowie 

19 IX 2017  

5.  Dzień Chłopaka 

 

Konkurs na Dżentelmena Trójki. 

Życzenia dla chłopców przygotowane 

i przekazane w czasie lekcji 

wychowawczych. 

Chłopcy, którzy przyjdą w tym dniu w 

krawacie lub muszce, otrzymają słodki 

upominek. 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

 

 

28 IX 2017 

 

 

 



Życzenia dla panów pracujących w 

szkole. 

6.  Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka Dyskoteka odbędzie się na II poziomach: 

klasy 4 -5 oraz klasy 6 – 7. Podczas 

dyskoteki opiekunowie SU zaproponują 

uczniom udział w kilku konkursach. 

opiekunowie SU, 

nauczyciele, rada SU 

5 X 2017  

7.  Międzyklasowy konkurs 

                  „Jesień jest już z nami” 

 

Przygotowanie przez uczniów dekoracji 

klasy. 

Nagroda: kupon na lekcję w formie 

zabaw edukacyjnych dla całej klasy. 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

 do 6 X 2017 

 

 

8.  Dzień Edukacji Narodowej 

 

 

Przygotowanie gazetki tematycznej  

z życzeniami dla nauczycieli  

i pracowników szkoły. 

Życzenia i drobne upominki dla 

wszystkich nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

Okolicznościowy apel – uroczystość 

wręczenia Nauczycielskich Oskarów. 

opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

13 X 2017  

9.  Dzień Dziwnej Fryzury 

 

Uczniowie i nauczyciele w tym dniu 

przychodzą do szkoły w dziwnej 

fryzurze. 

Jeśli zadanie wykona cała klasa z 

wychowawcą – otrzyma nagrodę – 

kupon na wyjście na planty dla całej 

klasy. 

opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

25 X 2017  

10.  Międzyklasowy konkurs  

„Dekoracja patriotyczna  

                 z okazji 11 listopada” 

Przygotowanie przez uczniów dekoracji 

klasy. 

Nagroda: kupon na  lekcję bez zadania 

domowego dla całej klasy. 

 

opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

  do 10 XI 2017  

11.  Święto Niepodległości 

 

 

 

Gazetka tematyczna, apel 

okolicznościowy. 

Uczniowie przychodzą w strojach 

galowych. 

opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

 

10 XI 2017  



12.  Dzień Bezguścia Uczniowie i nauczyciele w tym dniu 

przychodzą do szkoły ubrani 

niegustownie. 

Jeśli zadanie wykona cała klasa z 

wychowawcą – otrzyma nagrodę – 

kupon na lekcję bez pytania dla całej 

klasy. 

opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

22 XI 2017 

 

 

13.  Andrzejki. Ciasteczka z wróżbami na korytarzu. 

Konkursy w czasie przerw. 

Gazetka tematyczna. 

opiekunowie SU, Rada 

SU 

 

29 XI 2017  

14.  Poszukiwanie czapek św. Mikołaja Opiekunowie SU chowają na terenie 

szkoły 20 czapek Mikołaja. Za 

znalezienie czapki uczeń otrzyma słodki 

upominek. 

opiekunowie SU, Rada 

SU 

 

5 XII 2017  

15.  Międzyklasowy konkurs  

        „Świąteczny wystrój klasy” 

Przygotowanie przez uczniów dekoracji 

klasy. 

Nagroda: kupon na lekcję w formie 

zabaw edukacyjnych dla całej klasy. 

 

opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

 do 15 XII 2017  

16.  Kartki świąteczne w języku obcym Uczniowie na lekcjach języków obcych 

przygotowują kartki świąteczne, które 

będą dekoracją korytarzy w okresie 

przedświątecznym. 

 

opiekunowie SU, 

nauczyciele języków 

obcych, uczniowie 

11 – 15 XII 2017  

17.  Święta Bożego Narodzenia 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe w klasach 

 i śpiewanie kolęd z nauczycielami. 

Złożenie życzeń pracownikom szkoły. 

Gazetka tematyczna. 

 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie, 

dyrekcja 

22 XII 2017  

18.  Zachowania godne naśladowania Gazetka tematyczna – propagowanie 

postaw/zachowań godnych naśladowania 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

15 I 2018  

19.  Podsumowanie I semestru Apel podsumowujący I semestr. 

 

Opiekunowie SU, 

dyrekcja 

styczeń 2018  



20.  Dzień Bambosza Uczniowie i nauczyciele w tym dniu 

przychodzą do szkoły w bamboszach. 

Jeśli zadanie wykona cała klasa z 

wychowawcą – otrzyma nagrodę – 

kupon na wyjście na planty dla całej 

klasy. 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

22 I 2018  

21.  Dzień Sekretarki Życzenia dla pani sekretarki. Rada SU 25 I 2018  

22.  Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe 

 

Pogadanki w klasach.  

Gazetka tematyczna. 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

5 – 9 II 2018  

23.  Międzyklasowy konkurs 

     „Walentynkowy wystrój sali” 

Przygotowanie przez uczniów dekoracji 

klasy. 

Nagroda: kupon na lekcję bez zadania 

domowego dla całej klasy. 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

 do 8 II 2018  

24.  Walentynki Dyskoteka  karnawałowo- 

walentynkowa  i rozdanie poczty 

walentynkowej. 

Czerwony element stroju na dyskotece. 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

8 II 2018  

25.  Dzień Bezpiecznego Internetu 

 

 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych. 

Gazetka tematyczna - „Niebezpieczne 

zachowania w internecie” 

 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas 

2 III 2018  

26.  Międzynarodowy Dzień Kobiet  

  

 

Życzenia dla dziewczynek przygotowane 

i przekazane w czasie lekcji 

wychowawczych. 

Dziewczyny, które przyjdą w tym dniu  

z przypiętą broszką lub ozdobnym 

kwiatkiem, otrzymają słodki upominek. 

Złożenie życzeń wszystkim paniom –

pracownikom szkoły. 

 

Gazetka tematyczna w każdej klasie. 

 

Opiekunowie SU 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 III 2018 

 

 

 



27.  Dzień Dresa Uczniowie i nauczyciele w tym dniu 

przychodzą do szkoły w dresie. 

Jeśli zadanie wykona cała klasa z 

wychowawcą – otrzyma nagrodę – 

kupon na lekcję w formie zabaw 

edukacyjnych. 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

16 III 2018  

28.  Światowy Dzień Zdrowia Wspólne II śniadanie na boisku 

szkolnym. 

Gazetka tematyczna. 

 

Zespół ds. Promocji 

Zdrowia, 

opiekunowie SU, 

wylosowana klasa 

 

III/ IV2018 

 

29.  Pierwszy dzień wiosny  

 

 

 

Rozgrywki sportowe nauczyciele kontra 

uczniowie. 

Gazetka tematyczna. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy klas, 

opiekunowie SU, 

uczniowie 

21 III 2018 

 

 

 

30.  Wielkanoc Gazetka tematyczna. 

Życzenia dla pracowników. 

Konkurs wielkanocny. 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

 

28 III 2018  

31.  Dzień Pizzy Każda klasa może zamówić sobie pizzę 

na lekcję z wychowawcą. 

 

Wychowawcy, 

uczniowie 

11 IV 2018  

32.  Dzień Flagi i Święto Konstytucji  

3 Maja. 

Apel tematyczny. 

Uczniowie uczestniczą w uroczystości  

w strojach galowych.  

Własnoręczne przygotowanie flagi 

narodowej oraz umieszczenie jej na 

drzwiach. 

 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

27 IV 2018  

33.  Dzień Bibliotekarki. Życzenia dla pani bibliotekarki. Rada SU 8 V 2018  

34.  Dzień Pielęgniarki. Życzenia dla pani pielęgniarki. Rada SU 11 V 2018  



 

 

 

35.  Dzień Dziecka połączony z Dniem 

Europy. 

Każda klasa przygotowuje stanowisko 

prezentujące dane państwo europejskie 

(nauczyciele, którzy nie maja 

wychowawstwa  prezentują Polskę) + 

godzinna dyskoteka z przebojami 

europejskimi na podsumowanie dnia. 

 

Opiekunowie SU 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

4 VI 2018  

36.  Co warto przeczytać podczas 

wakacji? 

Gazetka tematyczna. 

Włączenie się do akcji Book Crossing 

- uczniowie przynoszą do szkoły 

przeczytane książki, które chcą 

przekazać innym. 

Konkursy dla uczniów. 

Opiekunowie SU, 

Rada SU,  

pani bibliotekarka 

VI 2018 

 

 

37.  Wspominamy nasze wycieczki. Każda klasa przygotowuje zdjęcie                     

z wycieczki oraz notatkę na temat 

wyjazdu. Tworzymy z tego gazetkę 

tematyczną. 

 

Opiekunowie SU, 

wychowawcy, 

uczniowie 

VI 2018  

38.  Wybory do SU. Wybory nowego zarządu SU. opiekunowie SU        VI 2018  


