
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

WRZESIEŃ: 

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego dla klas 

pierwszych. 

• Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU. 

• Kampania wyborcza do SU i wybór Prezydium Rady SU. 

• Wybór Rady Wolontariatu. 

• Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023. 

• Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na 

stronie internetowej szkoły. 

• Przygotowywanie przez klasy projektów w ramach SBO. 

• Organizacja dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka 

• Tworzenie kartek z życzeniami na Dzień Nauczyciela. 

PAŹDZIERNIK: 

• Kiermasz ciast podczas pikniku szkolnego, zbieranie funduszy na dekoracje na szkolne 

imprezy. 

• Przygotowanie i złożenie życzeń nauczycielom oraz wszystkim pracownikom z okazji 

Święta Edukacji Narodowej. 

• Spotkanie członków samorządu szkolnego. 

• Udział w szkoleniu w ramach Programu #SU-w-ak. Tematyka szkolenia: Przygotowanie  

i realizacja projektów samorządowych w ramach Programu #SU-w-ak oraz rola samorządu 

uczniowskiego w szkole – budowanie sojuszy dla realizacji własnych projektów. 

• Zakup miodowych słoiczków dla nauczycieli. 

• Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa dla przedstawicieli 

samorządów szkolnych pod hasłem „Orientuj się na samorząd” (17.10.2022 r.). 

• Dzień bez plecaka (21.10.2022 r.) 

• Dzień w spódnicy (26.10.2022 r.) 

LISTOPAD: 

• Udział w apelu z okazji  dnia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

• Hello World Day – Światowy Dzień Życzliwości (21.11.2022r.) 

• Organizacja klasowych zabaw „andrzejkowych”. 

• Dzień zwariowanych fryzur (23.11.2022 r.) 

GRUDZIEŃ: 

• Organizacja klasowych „Mikołajek”. 

• Dzień świątecznego przebrania (06.12.2022 r.) 

• Świętowanie urodzin miesiąca (12.12.2022 r.) 



• Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

• Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych. 

STYCZEŃ: 

• Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

• Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu. 

• Dzień Piżamy (11.01.2023 r.) 

 

LUTY: 

• Świętowanie urodzin miesiąca (02.02.2023 r.) 

• Organizacja szkolnej zabawy karnawałowej dla klas 1-8. 

• Organizacja muzycznej poczty „walentynkowej”. 

• Międzynarodowy Dzień Pizzy (09.02.2023 r.) 

MARZEC: 

• Świętowanie urodzin miesiąca (03.03.2023 r.) 

• Organizacja Dnia Kobiet w klasach. 

• Dzień Postaci z Bajki. 

• Filmowy maraton. 

• Światowy Dzień Dzieci z zespołem downa - dzień skarpetek nie do pary (21.03.2023 r.) 

KWIECIEŃ: 

• Świętowanie urodzin miesiąca (04.04.2023 r.) 

• Udział w obchodach Dnia Ziemi. 

• Międzynarodowy Dzień Tańca – muzyka na każdej przerwie (29.04.2023 r.) 

• Udział w III edycji konkursu promującego SBO. 

MAJ: 

• Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

• Światowy Dzień Pszczół – Dzień na żółto (20.05.2023 r.) 

• Dzień muzycznych przerw (12.05.2023r.) 

CZERWIEC: 

• Świętowanie urodzin miesiąca (06.06.2023 r.) 

• Dzień plażowicza (14.06.2023 r.) 

• Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu. 

• Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2021/2022. 

CAŁY ROK SZKOLNY: 

• Koordynacja akcji zbierania zakrętek i zużytych baterii. 



• Udział w akcji „Kino za baterie”  

• Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we 

współpracy ze Szkolnym Wolontariatem. 

• Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej  

w ramach współpracy z kołem wolontariuszy. 

• Promowanie zdrowego trybu życia. 

• Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU. 

• Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły. 

• Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

• Organizacji „Wieczoru filmowego” na terenie szkoły. 

• Radio uczniowskie – przekazywanie bieżących informacji przez radiowęzeł. 

• Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.  

• Stworzenie „Pudła pomysłów” 


