Plan działalności Samorządu Uczniowskiego klas IV - VIII
Szkoła Podstawowa Nr 3
rok szkolny 2021/2022

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII:
Milena Biskupska
Katarzyna Grząślewicz
Marta Jeżowska
Katarzyna Markiewicz
Katarzyna Wiatrowska

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Opracowanie planu pracy SU
na rok szkolny 2021/2022

Spotkanie z przedstawicielami klas, dyskusja, propozycje
młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny.

opiekunowie SU

wrzesień 2021

2. Zadania całoroczne

Prowadzenie tablicy informacyjnej i gazetki.
Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.
Zebrania przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

opiekunowie SU
Rada SU
wychowawcy
uczniowie

2021/2022

3. Dzień Chłopca

Życzenia dla chłopców przekazane w każdej klasie.
Życzenia dla panów pracujących w szkole – laurki.
W tym dniu każdy z chłopców, który założy elegancki krawat
lub muszkę, nie będzie pytany z żadnego przedmiotu.
Gazetka okolicznościowa.
Ogłoszenie wyborów do Rady SU – 06.09.2021 r.
Zgłoszenia kandydatów – do 17.09.2021 r.
Kampania wyborcza – od 20.09. 2021 r. do 01.10.2021 r.
Wybory do Rady SU – 05.10.2021 r.

Katarzyna Wiatrowska
wychowawcy
uczniowie

30 IX 2021

Milena Biskupska
Katarzyna Markiewicz

wrzesień/październik
2021

Akcja informacyjna.
Wykonanie gazetki propagującej oszczędzanie pod tablicą SU
w holu głównym.

opiekunowie SU
Rada SU
uczniowie
wychowawcy

4. Wybory do Rady Samorządu
Uczniowskiego

5. Październik miesiącem oszczędzania.

Konkurs „Pełna skarbonka” - międzyklasowe
Katarzyna Grząślewicz
współzawodnictwo dotyczące systematycznego oszczędzania –
najlepiej oszczędzająca klasa otrzymają nagrodę na koniec
roku szkolnego.
Katarzyna Wiatrowska
Konkurs literacki „Warto oszczędzać” - każda klasa napisze
wiersz dotyczący oszczędzania.
Nagroda dla najlepszego oddziału.

cały rok

cały rok

do 31 X 2021

6. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

7. Dzień warzyw i owoców

8. Dzień Edukacji Narodowej

Zabawy z tabliczką na lekcjach matematyki.
Konkursy na Mistrza Tabliczki Mnożenia.
Uczniowie klas 4-8 przygotowują ściągi z trudniejszymi
przykładami z tabliczki mnożenia i dzielenia, które zawieszają
do 24 września na drzwiach swoich sal lub na gazetkach na
parterze pod oknami.
W tym dniu każdy zobowiązany jest zjeść coś zdrowego,
dlatego uczniowie przynoszą „na drugie śniadanie” potrawy
warzywno-owocowe (dokumentacja fotograficzna).
Ponadto każda klasa musi wykonać na lekcji wychowawczej
KOLAŻ ZDROWEGO ŻYWIENIA, który powinien zostać
przywieszony na zewnętrznej stronie drzwi sal lekcyjnych do
15 października 2021 roku.
Wyśpiewane życzenia i upominki dla pracowników szkoły.
Gazetka okolicznościowa.

Katarzyna Grząślewicz
nauczyciele
uczniowie

1 X 2021

Marta Jeżowska
wychowawcy
uczniowie

4 X 2021

Milena Biskupska
Rada SU
uczniowie
Katarzyna Markiewicz
Rada SU
wychowawcy klas
uczniowie

14 X 2021

9. Międzyklasowy konkurs
„Kolory jesieni”

Uczniowie przygotowują jesienną dekorację na zewnętrznej
stronie drzwi swoich sal lekcyjnych.
Nagroda dla najlepszego oddziału.

Wszystkich Świętych
10. „Mazurek Dąbrowskiego – nasze
dziedzictwo”

Gazetka okolicznościowa.
Przygotowanie przez uczniów dekoracji patriotycznej w
dowolnej formie, zawierającej tekst „Mazurka Dąbrowskiego”,
która ma zostać umieszczona na zewnętrznej stronie drzwi sal
lekcyjnych.
Nagroda dla najlepszego oddziału.

Katarzyna Wiatrowska
Rada SU
wychowawcy klas
uczniowie

do 10 XI 2021

Święto Niepodległości
11. Dzień Życzliwości i Pozdrowień
oraz Dzień Ochrony Praw Dziecka

Gazetka okolicznościowa.
Uczniowie i nauczyciele ubierają się na żółto i niebiesko.
Szkoła zostanie udekorowana żółtymi i niebieskimi balonami,
kartkami z „miłymi słówkami” oraz transparentami z napisami,
np. dobro, miłość, szczerość, szacunek, przyjaźń.
W holu głównym stanie Drzewko Życzliwości, gdzie na
przygotowanych kolorowych listkach każdy będzie mógł

Marta Jeżowska
Rada SU
wychowawcy klas
uczniowie
Zespół Wychowawczy

19 XI 2021

do 25 X 2021

zapisać swoje pozytywne przemyślenia i życzenia.
Gazetka okolicznościowa.
Skrzynka Życzliwości.
12. Andrzejki

Gazetka okolicznościowa.
Loteria andrzejkowa z nagrodami.

13. Dzień Białych Skarpetek

Społeczność szkolna w tym dniu przychodzi do szkoły w
białych skarpetkach – każda osoba, która weźmie udział w
akcji otrzyma słodki upominek.

14. Mikołajki

Gazetka okolicznościowa.
Uczniowie i nauczyciele zakładają w tym dniu czapki
Mikołaja.
Konkurs międzyklasowy na „Najpiękniejszy list do Świętego
Mikołaja”. List ma zostać umieszczony na zewnętrznej stronie
drzwi sal lekcyjnych.
Nagroda dla najlepszego oddziału.
Wyścig Mikołajów – konkurs międzyklasowy.
Przygotowanie przez uczniów świątecznych bombek, które
mają zostać umieszczone na zewnętrznej stronie drzwi sal
lekcyjnych.
Nagroda dla najlepszego oddziału.
Akcja informacyjna, hasło przewodnie: „Walczymy z
wulgaryzmami, dbamy o piękno języka polskiego”.
Lekcje języka polskiego w tym dniu poświęcone tematowi
wulgaryzacji języka.
Rozdawanie uczniom znaczka: „Ja nie przeklinam”.
Spotkanie opłatkowe w klasach i wspólne kolędowanie.
Złożenie życzeń i wręczenie upominków pracownikom szkoły.
Gazetka tematyczna.

15. Międzyklasowy konkurs
„Najpiękniejsza świąteczna bombka”
16. Dzień bez przekleństw

17. Święta Bożego Narodzenia

opiekunowie SU
Rada SU
wychowawcy klas
nauczyciele
uczniowie
opiekunowie SU
Rada SU
uczniowie
wychowawcy

29 XI 2021

Marta Jeżowska
Rada SU
nauczyciele
uczniowie

6 XII 2021

Katarzyna Wiatrowska
Rada SU
wychowawcy klas
uczniowie
Milena Biskupska
Rada SU
nauczyciele języka
polskiego
uczniowie
Katarzyna Markiewicz
Rada SU
wychowawcy klas
uczniowie

30 XI 2021

do 17 XII 2021

17 XII 2021

22 XII 2021

18. Jak bezpiecznie spędzić ferie?

19. Dzień Sekretarki
20. Walentynki

21. Międzynarodowy Dzień Kobiet

22. Pierwszy dzień wiosny połączony ze
Światowym Dniem Zespołu Downa

23. Dzień Szalonego Fotografa

24. Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu

Akcja informacyjna.
Pogadanki w klasach.
Gazetka tematyczna.

opiekunowie SU
Rada SU
nauczyciele
uczniowie
Życzenia dla pań sekretarek.
Katarzyna Wiatrowska
Rada SU
Uczniowie i nauczyciele mają w tym dniu czerwony element
Milena Biskupska
ubioru.
Rada SU
Gazetka okolicznościowa.
wychowawcy klas
Poczta Walentynkowa (od 9 do 11 lutego).
nauczyciele
uczniowie
Życzenia dla dziewczynek i kobiet przygotowane i składane w Katarzyna Markiewicz
klasach.
Rada SU
Gazetka okolicznościowa.
wychowawcy klas
Konkurs międzyklasowy „Kobiety rządzą światem”.
nauczyciele
Uczniowie przygotowują gazetkę, która ma zostać
uczniowie
umieszczona na zewnętrznej stronie drzwi sal lekcyjnych.
Ma ona przedstawiać sylwetki znanych kobiet, na których
warto się wzorować.
Nagroda dla najlepszego oddziału.
Happening na korytarzach szkolnych.
opiekunowie SU
Akcja informacyjna.
Rada SU
Uczniowie i nauczyciele zakładają w tym dniu dwie różne
wychowawcy klas
skarpetki.
nauczyciele
Gazetka okolicznościowa.
uczniowie
Zespół ds. Promocji
Zdrowia
Konkurs na najciekawsze/najzabawniejsze/najbardziej
Marta Jeżowska
zwariowane zdjęcie przedstawiające wszystkich fajnych
Rada SU
przyjaciół/kolegów (zdjęcia wysłane zostaną drogą mailową i uczniowie
zaprezentowane podczas rozstrzygnięcia konkursu).
nauczyciele
Nagroda dla trzech najlepszych zdjęć.
Gazetka okolicznościowa.
opiekunowie SU
Akcja informacyjna.
Rada SU

do 14 I 2022

31 I 2022
14 II 2022

8 III 2022

21 III 2022

do 30 III 2022

25. Wielkanoc

26. Święto Konstytucji 3 Maja

Happening na korytarzach szkolnych.
Uczniowie i nauczyciele mają w tym dniu niebieski element
ubioru.
Gazetka okolicznościowa.
Życzenia dla uczniów i pracowników szkoły.

27. Dzień Bibliotekarki

Przygotowanie przez każdą klasę „Kodeksu Młodego
Patrioty”.
Gazetka ma zostać umieszczona na zewnętrznej stronie drzwi
sal lekcyjnych.
Nagroda dla najlepszego oddziału.
Życzenia dla pań bibliotekarek.

28. Dzień Pielęgniarki

Życzenia dla pani pielęgniarki.

29. Dzień Ciszy – w ciszy każdego
usłyszysz.

Cisza pomaga skupić się oraz regeneruje system nerwowy.
Osoby przebywające w tym dniu w szkole proszone są o
wykorzystywanie w komunikacji jedynie języka
niewerbalnego (m.in. liściki, mimika, język migowy),
ponieważ będą przebywać w szkolnej strefie ciszy.
Najcichsze zespoły klasowe zostaną nagrodzone.
Akcja informacyjna.
Gazetki i hasła na terenie szkoły.
Gazetka okolicznościowa.
Konkurs z nagrodami.

30. Dzień Matki

31. Światowy Dzień bez Papierosa

Akcja promująca życie bez papierosów.

nauczyciele
uczniowie
Milena Biskupska
Rada SU
wychowawcy klas
nauczyciele
uczniowie
Katarzyna Markiewicz
Rada SU
wychowawcy klas
nauczyciele
uczniowie
Katarzyna Wiatrowska
Rada SU
Marta Jeżowska
Rada SU
Milena Biskupska
Rada SU
wychowawcy klas
nauczyciele
uczniowie

Marta Jeżowska
Rada SU
wychowawcy
uczniowie
Katarzyna Markiewicz
Rada SU
wychowawcy klas
nauczyciele
uczniowie

13 IV 2022

do 29 IV 2022

6 V 2022
12 V 2022
19 V 2022

26 V 2022

31 V 2022

32. Dzień Dziecka

33. Bądź EKO – segreguj śmieci

34. Jak bezpiecznie spędzić wakacje?

Gazetka okolicznościowa.
Życzenia dla uczniów.
Konkurs międzyklasowy „Nasze słodkie dzieciństwo”.
Prosimy o wykonanie gazetki, która ma zostać umieszczona na
zewnętrznej stronie drzwi sal lekcyjnych.
(zdjęcia z dzieciństwa uczniów i wychowawcy)
Nagroda dla najlepszego oddziału.
Akcja informacyjna.
Gazetka tematyczna.
Konkurs międzyklasowy.

Katarzyna Wiatrowska
Rada SU
wychowawcy klas
nauczyciele
uczniowie

1 VI 2022

Marta Jeżowska
Rada SU
wychowawcy klas
nauczyciele i uczniowie

14 VI 2022

Akcja informacyjna.
Gazetka tematyczna.

Milena Biskupska
Rada SU
wychowawcy klas
nauczyciele
uczniowie

do 21 VI 2022

