
PLAN PRACY  
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

na rok szkolny 2020/ 2021 
 

 
Lp. 

 
Zadania do realizacji 

 

 
Sposób realizacji zadań 

 
Termin 

1. Wybory Zarządu SU - przeprowadzenie wyborów 
- wyłonienie przewodniczącego SU i przewodniczących sekcji 
działających przy Samorządzie 
- ustalenie planu pracy na rok szkolny 2020/2021. 
 

wrzesień  

2. Dzień Chłopaka Przeprowadzenie w klasach IV – VIII konkursu na: 
- najsympatyczniejszego chłopaka 
- najzabawniejszego chłopaka 
- najlepszego sportowca 
- najlepszego ucznia 
 

30 września 

3.  Dzień Nauczyciela Przeprowadzenie w klasach I – VIII konkursu plastycznego  
pt. „Mój ulubiony nauczyciel”. 
 

14 października 

4.  Nie daj się koronawirusowi Przeprowadzenie wśród uczniów klas I – IV akcji, uczącej zasad 
profilaktyki przeciw Covid – 19. 
 

listopad 

5. Konkurs plastyczny „Bohaterowie Niepodległej” Przeprowadzenie w klasach IV – VIII konkursu plastycznego na  
portret/ ilustrację przedstawiającą wybranego bohatera 
walczącego o niepodległość Polski. 
 

listopad – grudzień 

6. Poczta Walentynkowa - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prawidłowe 
funkcjonowanie  poczty 
- harmonogram dyżurów 
- zbieranie i dostarczanie kartek walentynkowych  z 
zachowaniem niezbędnych środków ostrożności ( maseczki, 
rękawiczki, dwudniowa karencja zebranych kartek) 

luty 



7. Dzień Kobiet Przeprowadzenie w klasach IV – VIII konkursu na: 
- najsympatyczniejszą dziewczynę 
- najzabawniejszą dziewczynę 
- najlepiej wysportowaną dziewczynę 
- najlepszą uczennicę 
 

marzec 

8. Pierwszy Dzień Wiosny - Chętni uczniowie prowadzą w tym dniu lekcje z wybranych 
przedmiotów ( po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielami 
uczącymi w klasie) 
 

marzec 

9. Kodeks Postaw Patriotycznych Przeprowadzenie wśród uczniów i nauczycieli sondażu na 
temat postaw patriotycznych i przygotowanie Kodeksu Postaw 
Patriotycznych w postaci gazetki ściennej lub wystawy. 
 

marzec - kwiecień 

10. Światowy Dzień Ziemi - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie 
akcji 
- zakup worków na śmieci i rękawiczek jednorazowych 
- sprzątanie Bychawy  
 

kwiecień 

11. Dni tematyczne - akcja jest połączona z różnymi świętami i polega na 
dostosowaniu stroju do danego święta, np. Mikołajki, Dzień 
św. Patryka, Światowy Dzień Ziemi, 3 Maja, itp. 
 

cały rok 

12.  Konkursy fotograficzne / plastyczne Przeprowadzenie w klasach IV – VIII konkursów, np. 
- Jesienny/Zimowy pejzaż 
- Pierwsze oznaki wiosny 
 

cały rok 

13.  Szczęśliwy numerek - szczęśliwy numerek zwalnia uczniów z odpowiedzi w danym 
dniu 
- numerek wskazuje LIBRUS 
- Zarząd SU zajmuje się wyeksponowaniem szczęśliwego 
numerka na tablicy Samorządu 
 

cały rok 

 


