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Samorząd Uczniowski spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania. 

Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, 

identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Zrealizować te 

cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności: 

 wpływanie na życie szkoły – poprzez częste kontakty i rozmowy z 

Dyrekcją, Nauczycielami, Opiekunem Samorządu, Pedagogiem 

Szkolnym; 

 wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego; 

 integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości 

szkolnych, spotkań, dyskotek; 

 pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole; 

 rozwijanie zdolności, zainteresowań, poprzez pracę w sekcjach 

powołanych przez samorząd pod nadzorem opiekuna – nauczyciela; 

 wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy podczas 

reprezentowania szkoły w czasie olimpiad, konkursów, zawodów 

sportowych i innych szkolnych imprez; 

 umiejętność pracy w grupie; 

 radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości 

ich rozwiązania; 

 dbanie o estetykę szkoły; 

 planowanie planu pracy samorządu, samodzielne formułowanie 

priorytetów; 

 odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania 

życia w szkole. 

L.P.  
Planowane Działania Samorządu Uczniowskiego w Roku 

Szkolnym 2018/2019 

1.  Zorganizowanie kiermaszu podręczników szkolnych  

2  Wybory do Władz Samorządu Uczniowskiego 

3  Ślubowanie i chrzest klas I 

4  
Uruchomienie „szczęśliwego numerka” (w starej wersji z ręcznym 

losowaniem) 

5 
Udział w akcjach charytatywnych np.: „Góra grosza”, „Świąteczne 

kartki dobroczynne” itp. 

6  Propagowanie zdrowego stylu życia 

7  Organizowanie dyskotek 



8 Szkolne Mikołajki 

9  Walentynki – poczta walentynkowa 

10  Puszczanie muzyki na przerwie 

11  Drzwi otwarte szkoły – wystawy osiągnięć uczniów 

12  Organizacja „Dnia sportu” 

13  Różne działania w ramach wolontariatu. 

14  

Przygotowanie stroików świątecznych z życzeniami dla 

pracowników szkoły, również tych emerytowanych oraz dla władz 

samorządowych. 

15 Dbanie o gablotkę SU 

16 Promocja szkoły 

17 Manekin challenge 

18 
Udoskonalanie strony samorządu w celu ulepszenia zasięgu kontaktów 

z uczniami i gimnazjalistami 

19 Wieczory filmowe 

20 Pomoc dla uczniów mających problemy 

21 
Godne reprezentowanie szkoły, pełne angażowanie oraz nienaganne 

zachowanie uczniów będących we władzach samorządu 
 

 

 


