
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej 

im. Oddziału Regina II Armii Krajowej na rok szkolny 2018/2019 
 

1. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

2. Wybory składu Samorządu Uczniowskiego. 

3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny. 

4. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, m. in. w akcji pod hasłem: „Pomóżmy 

Łukaszowi chodzić”, organizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych  

i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” z Gdyni. 

5. Szkolny Dzień Języków Europejskich. 

6. Opracowanie regulaminu „Szczęśliwego numerka” oraz przydzielenie osób odpowiedzialnych  

za jego losowanie. 

7. Opracowanie gazetki ściennej informacyjnej  SU. 

8. Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”. 

9. Organizacja Dnia Grzyba i Pieczonego Ziemniaka. 

10. Dzień Edukacji Narodowej - udział w uroczystościach szkolnych. 

11. Uroczyste ślubowanie klasy I. 

12. Stała „warta światła” przy szkolnym kamieniu z tablicą pamiątkową poświęconą partyzantom  

z Oddziału Regina II AK. 

13. Udział w manifestacji  patriotycznej w Dąbrach. 

14. Dzień Patronów Szkoły – historyczna gra terenowa. 

15. Czcimy pamięć poległych partyzantów z Oddziału Regina II Armii Krajowej poprzez układanie  

i śpiewanie własnych piosenek o ich tragicznej historii. 

16. Wykonanie latawców w barwach narodowych. 

17. Samodzielne wykonanie przez uczniów biało-czerwonych kotylionów na Święto Niepodległości. 

18. Dyskoteka Szkolna dla klas 0-VIII z okazji Andrzejek. 

19. Andrzejkowy kiermasz rozmaitości – uczymy się samorządności, gospodarności, oszczędności  

i solidnej pracy. 

20. Dzień Wszystkich Świętych - sprzątanie cmentarza wojskowego na Kozłówku w Bistuszowej, 

złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach żołnierskich. 

21. Uporządkowanie i przyozdobienie symbolicznego grobu ks. Romana Ulatowskiego, rozstrzelanego 

przez gestapowców przy drodze z Uniszowej do Ryglic. 

22. Pomoc w organizacji i udział w akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 100. 

rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. 

23. Uroczysta Wieczornica Patriotyczna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę 

niepodległości. 

24. Mikołajki szkolne. 

25. Wigilia szkolna. 



26. Pomoc przy Jasełkach Szkolnych. 

27. Konkurs kolęd polskich i obcojęzycznych. 

28. Apel podsumowujący pracę SU w pierwszym półroczu. 

29. Poczta Walentynkowa. 

30. Tłusty czwartek – konkurs na najpiękniej udekorowany pączek. 

31. Organizacja balu karnawałowego. 

32. Dzień ciszy i spokoju - nagradzanie w formie piegów najgrzeczniejszych uczniów, walka   

z hałasem w szkole, zachowanie ciszy i spokoju podczas zajęć lekcyjnych i  na przerwach. 

33. Światowy dzień zwierząt leśnych; zbiórka żywności dla zwierząt, konkurs na najbardziej 

pomysłowy karmnik. 

34. Dzień Kobiet – dzień w sukience i z muszką. 

35. Pierwszy dzień wiosny – wykonie marzanny, barwna szkoła – każdy ubiera się na kolorowo. 

36. Zorganizowanie konkursu na najpiękniejszy klasowy koszyczek wielkanocny ze święconką. 

37. Prima Aprilis – śmieszne stroje. 

38. Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono. 

39. Dzień sportu – gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

40. Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

41. Międzynarodowy Dzień Rodziny – karta praw i obowiązków dziecka – wykonanie gazetek 

tematycznych w klasach. 

42. Dzień Dziecka – gry i zabawy na boisku szkolnym. 

43. Wyjazd do kina lub do teatru - w nagrodę za całoroczną pracę uczniów. 

44. Przeprowadzenie Plebiscytów: Nauczyciel Roku i Uczeń Roku. 

45. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019, pożegnanie absolwentów z klasy VIII. 

46. Podsumowanie pracy SU w II półroczu. 

 

Prace podejmowane przez SU w ciągu całego roku szkolnego: 

 Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego. 

 Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami poszczególnych klas. 

 Prowadzenie okolicznościowej gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego. 

 Udział w akcjach charytatywnych, w tym m. in. zbieranie nakrętek. 

 Współudział w uroczystościach szkolnych i pomoc przy ich przygotowaniu oraz realizacji. 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie możliwość zmian  w swoim planie pracy, na bieżąco, zgodnie 

z zaistniałymi aktualnie potrzebami, po zasięgnięciu opinii całej społeczności szkolnej. 

 

Zatwierdzono do realizacji w dniu 21 września 2018 roku. 

Opracowała Anna Piątek – opiekun Samorządu Uczniowskiego. 


