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Ramowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2018/2019 
 

Lp. Wydarzenie, impreza Cele Forma realizacji Data Odpowiedzialni 

1. 

Uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego 

2018/2019 

Kształtowanie właściwych 

postaw uczniowskich – 

patriotycznych, 

odpowiedzialności za 

środowisko rówieśnicze 

i lokalną wspólnotę 

Uroczysty apel 03.09.2018 

Opiekun SU, 

wychowawcy klas, 

M. Jaworski, 

uczniowie opiekujący 

się sprzętem 

nagłaśniającym 

3. 
Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego 

Wspieranie działalności 

samorządowej w szkole, 

kształtowanie postaw 

obywatelskich młodzieży 

Kampania 

wyborcza, 

prezentacje, plakaty 

wrzesień 

2018 

Komisja wyborcza, 

I. Burczyk 

4. Dzień Chłopaka 

Integracja społeczności 

uczniowskiej, kształtowanie 

umiejętności pracy w grupie, 

budowanie wzajemnego 

zaufania pomiędzy członkami 

zespołu, właściwe 

organizowanie czasu wolnego 

Uroczystości 

klasowe 

wrzesień 

2018 
Samorządy klasowe 

5. Dyskoteka integracyjna 

Integracja społeczności 

uczniowskiej, kształtowanie 

umiejętności pracy w grupie, 

budowanie wzajemnego 

zaufania pomiędzy członkami 

zespołu 

Dyskoteka dla klas 

VI-VIII i III 

gimnazjum 

Październik/ 

listopad 

2018 

Samorząd 

Uczniowski, 

I. Burczyk 

6. 
Dzień Edukacji 

Narodowej 

Kultywowanie obchodów świąt 

i uroczystości oraz tradycji 

szkolnej, ukazanie roli 

Uroczysta akademia 12.10.2018 

Przedstawiciele 

samorządu, 

uczniowie pod 
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nauczyciela w kształtowaniu 

osobowości uczniów 

kierunkiem p. L. 

Łatanik-Górskiej 

i A. Kerlin 

7. 
Święto Odzyskania 

Niepodległości 

Kreowanie i wzmacnianie 

postaw patriotycznych 

i obywatelskich młodzieży 

ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na poszanowanie 

symboli narodowych 

Uroczysta akademia 
Listopad 

2018 

Raport 

przewodniczącej, 

przedstawiciele 

samorządu,  

A. Kendziora, 

I. Burczyk, K. Helak  

8. Dzień Życzliwości 

Pobudzanie wyobraźni 

i wskazywanie postaw 

prospołecznych 

Uroczystości 

klasowe 
21.11.2018 

Przedstawiciele 

samorządu, 

I. Burczyk 

9. Andrzejki 

Kultywowanie tradycji 

szkolnej, integracja 

społeczności uczniowskiej, 

kształtowanie umiejętności 

pracy w grupie 

Dyskoteka, wróżby 

andrzejkowe 

w klasach 

Listopad 

2018 

Samorządy klasowe, 

przewodnicząca SU, 

opiekun sprzętu 

nagłaśniającego 

10. Mikołajki 

Kultywowanie tradycji 

szkolnej, integracja 

społeczności uczniowskiej, 

kształtowanie umiejętności 

pracy w grupie 

Wizyta Mikołaja, 

upominki klasowe 
06.12.2018 

Przedstawiciele 

samorządu, 

samorządy klasowe 

12. Karnawał 

Integracja społeczności 

uczniowskiej, kształtowanie 

umiejętności pracy w grupie, 

budowanie wzajemnego 

zaufania pomiędzy członkami 

zespołu 

Dyskoteka 

karnawałowa 

Styczeń 

2019 

Przewodnicząca SU,  

I. Burczyk 

13. Walentynki 
Integracja społeczności 

uczniowskiej, kształtowanie 

Dyskoteka, poczta 

walentynkowa, 
08.02.2019 

Samorząd,  

I. Burczyk, 
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umiejętności pracy w grupie, 

budowanie wzajemnego 

zaufania pomiędzy członkami 

zespołu 

konkursy K. Helak 

16. Prima Aprilis 

Pobudzanie i rozwijanie 

wyobraźni, wspieranie 

twórczej postawy uczniów, 

integracja społeczności 

szkolnej 

Konkurs dowcipów 

w klasach 
01.04.2019 

Samorząd 

Uczniowski,  

I. Burczyk, 

nauczyciele 

18. 
Święto uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

Kształtowanie postaw 

obywatelskich i 

prospołecznych wśród 

młodzieży 

Uroczysta akademia 
Kwiecień/ 

maj 2019 

Raport 

przewodniczącej, 

przedstawiciele 

samorządu,  

J. Pałubicki, K. Helak 

19. Dzień Otwarty 

Kształtowanie 

współodpowiedzialności 

za lokalną wspólnotę, 

prezentacja rezultatów pracy 

społeczności szkolnej, 

promocja szkoły w środowisku 

lokalnym 

Konkursy, 

przedstawienia, 

prezentacja dorobku 

szkoły, promocja 

szkoły 

Marzec  

2019 

Przedstawiciele 

samorządu, 

wybrani uczniowie, 

opiekunowie sal, kół 

przedmiotowych 

20. Bal Ósmoklasisty 

Integracja zespołów 

klasowych, kultywowanie 

tradycji szkolnych 

Bal Absolwentów 

klas ósmych 

Czerwiec 

2019 

Rodzice, 

wychowawcy, 

przedstawiciele 

samorządu 

21. 
Zakończenie roku 

szkolnego 

Integracja społeczności 

uczniowskiej, kształtowanie 

umiejętności pracy w grupie 

Pożegnanie klas 

ósmych, wręczenie 

Laurów 

Ósmoklasisty 

zwycięzcom 

21.06.2019 

Przedstawiciele 

samorządu, 

przedstawiciele klas 

VII i VIII, 

I. Burczyk 
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plebiscytu 

23. Adopcja na odległość 

Kształtowanie wrażliwości 

na potrzeby drugiego 

człowieka 

Comiesięczna 

zbiórka funduszy 

w klasach na rzecz 

akcji 

Cały rok 
Chętni uczniowie pod 

opieką A. Bochry 

25. 

Angażowanie chętnych 

uczniów wszystkich 

klas w akcje 

dodatkowe, współpraca 

z opiekunami klas 

młodszych 

Pobudzanie wyobraźni, 

kształtowanie umiejętności 

pracy w grupie, budowanie 

wzajemnego zaufania 

Organizowanie 

okolicznościowych 

imprez 

zaproponowanych 

przez uczniów 

Na bieżąco 

Samorząd, 

opiekunowie, 

chętni uczniowie 

z klas IV-VIII i III 

26. 

Wykorzystywanie 

umiejętności nabytych 

podczas realizacji 

projektu Szkoła 

Demokracji, udział 

w różnych formach 

aktywności, 

współpraca z 

opiekunami uczniów 

klas młodszych 

Kształtowanie właściwych 

postaw uczniowskich, rozwój 

kreatywności, współpracy oraz 

odpowiedzialności 

za środowisko rówieśnicze 

i lokalną wspólnotę 

Konkursy, ankiety, 

spotkania panelowe, 

szczęśliwy numerek 

itp. 

 

Na bieżąco 
Samorząd 

Uczniowski 

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

    Martyna Chilla 

       Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Irena Burczyk 


