
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 Sarnowie  

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego 
 

Rok szkolny 2019/2020 
 
 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego 
 
 

 

Wrzesień 

 

1. Wybory samorządów klasowych. Przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach 
samorządu uczniowskiego spośród zgłoszonych kandydatów. Wybory opiekunów SU. 
2. Opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny. 
3. Ustalenie zadań do realizacji w poszczególnych miesiącach bieżącego roku szkolnego. 
4. Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania – głośne czytanie dzieciom w 
przedszkolu. 
5. Obchody Dnia Chłopaka w szkole – życzenia od SU. 

 

Październik 

 

1. Zorganizowanie charytatywnej zbiórki artykułów potrzebnych dla zwierząt ze schroniska 
„Pełna miska dla schroniska”. 
2. Pomoc przy organizacji uroczystości Dzień Edukacji Narodowej - przekazanie życzeń           
i laurek nauczycielom oraz pracownikom szkoły podczas uroczystości szkolnej. 
3. Ślubowanie klas pierwszych – udział SU w uroczystości pasowania na ucznia i poczcie 
sztandarowym szkoły. 
4. Święto Zmarłych – kultywowanie pamięci o patronie – złożenie kwiatów na grobie patrona 
w Katowicach przez reprezentację uczniów ze szkoły. 
5. Akcja charytatywna „Daj misiaka dla dzieciaka” 
6. Zbiórka surowców wtórnych – zakrętek. 

 

Listopad 

 

1. Zbiórka wosku na zabawę andrzejkową. 
2. Zorganizowanie szkolnego konkursu na najpiękniejszą ozdobę jesienną pt.: „Dynia         w 

roli głównej”. Wystawa ozdób na korytarzu szkolnym.  
3. Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”. Zbiórka groszy w klasach. Komisyjne 
przeliczenie zebranych monet. 
4. Narodowe Święto Niepodległości – reprezentacja uczniów w poczcie sztandarowym 
szkoły podczas uroczystości gminnej. 
5. Obchody Dnia Pluszowego Misia. 
6. Przygotowanie zabawy andrzejkowej z dyskoteką i wróżbami. 



Grudzień 

 

1. Akcja charytatywna z okazji Świąt Bożego Narodzenia pt.: „I Ty zostań Superbohaterem” 
- zbiórka środków czystości/słodyczy dla podopiecznych z Domu Dziecka w Sarnowie. 
2. Przygotowanie klasowych Mikołajek przy współpracy wychowawców, samorządów 
klasowych i rodziców. 
3. Zorganizowanie szkolnego międzyklasowego konkursu świątecznego na najpiękniejszy 
świąteczny wystrój klasy. 
4. Klasowe spotkania opłatkowe przy choince przygotowane przy współpracy 
wychowawców, samorządów klasowych i rodziców. 
5. Wspólne kolędowanie w czasie przedstawienia jasełkowego. Życzenia świąteczne dla 

wszystkich pracowników szkoły i uczniów. 
 
Styczeń 

 

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współudział w akcji. 
2. Obchody Międzynarodowego Dnia Przytulania. 
3. Zorganizowanie szkolnego konkursu na logo szkoły. 

 

Luty 

 

1. Walentynki – przygotowanie szkolnej poczty walentynkowej. 
2. Obchody Święta Zakochanych – czerwone stroje, walentynkowy listonosz. 
3. Bal karnawałowy – szkolny bal przebierańców ze słodkim poczęstunkiem od Rady 
Rodziców. Dzień pod hasłem „Kto przyjdzie przebrany, nie będzie pytany”. 
4. Zbiórka surowców wtórnych – zakrętek/ makulatury/ zużytych baterii. 

 

Marzec 

 

1. Akcja charytatywna z okazji Świąt Wielkanocnych pt.: „I Ty zostań Superbohaterem” - 
zbiórka środków czystości/słodyczy dla podopiecznych z Domu Dziecka w Sarnowie. 
2. Obchody Dnia Kobiet w szkole – życzenia od SU. 
3. Szkolny Dzień Śpiocha z okazji pożegnania zimy i powitania wiosny. Dzień pod hasłem 

„Kto przyjdzie przebrany, nie będzie pytany”. 
 
Kwiecień 

 

1. Obchody Prima Aprilis w szkole. Dzień pod hasłem „Prima Aprilis! Nie wierz  nikomu, bo 
się pomylisz!” 
2. Zorganizowanie szkolnego konkursu na najpiękniejszą pisankę wielkanocną. Wystawa 
pisanek na korytarzu szkolnym. 
3. Wielkanocne tradycje. Życzenia świąteczne dla grona pedagogicznego, pracowników i 
uczniów ZSP Nr 2 w Sarnowie. 
4. Obchody Światowego Dnia Ziemi – zielone stroje. 



Maj 

 

1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – reprezentacja uczniów w poczcie 
sztandarowym szkoły podczas uroczystości gminnej. 
2. Festyn Rodzinny. Rozgrywki sportowe na boisku szkolnym. Animacje na placu zabaw. 

Wspólne klasowe grillowanie i pieczenie kiełbasek. Współpraca z wychowawcami, 

samorządami klasowymi i rodzicami. 
 
Czerwiec 

 

1. Dzień Dziecka. 
2. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2019/2020. 
3. Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym. 
4. Udział SU w uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
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