
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

Działania Samorządu Uczniowskiego skierowane są do całej społeczności uczniowskiej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu i dotyczą tematów rozwijanych                      
i realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Są to między innymi następujące 
zagadnienia: 

 Rozwijanie samorządności 

 Akcje charytatywne 

 Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub 

środowiskowe 

 Konkursy, wystawy, comiesięczne gazetki na korytarzu szkolnym 

 Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów uczeń – nauczyciel, nauczyciel - uczeń         

          

                                                              

Rozkład planowanych działań w roku szkolny 2022/2023: 

 

MIESIĄC PLANOWANE DZIAŁANIA 
 
 
 
 
 
 
WRZESIEŃ 

 Wybory nowych członków SU  
 Opracowanie planu pracy na bieżący 

rok szkolny 
 Zapoznanie nowych członków SU                

z regulaminami szkolnymi, kodeksem 
ucznia, regulaminem SU, przydział 
zadań, podział na sekcje. 

 Bieżące informacje i gazetki 
okolicznościowe na tablicy 
samorządu – w każdym miesiącu 
roku szkolnego 

 Prowadzenie zakładki SU w 
Internecie na stronie szkoły  – cały 
rok szkolny 

 Spotkania z samorządami klasowymi, 
informacje o podejmowanych akcjach 

 Ustalenie planu spotkań członków SU 
 Dzień Chłopca – gazetka 

okolicznościowa na tablicy SU 
 
PAŹDZIERNIK 

 
 Organizacja Dnia Edukacji 

Narodowej – niespodzianka dla 
nauczycieli 



 
LISTOPAD 

 
 Organizacja dyskoteki szkolnej lub 

muzyka na przerwach  „Andrzejki to 
super zabawa”  

 
GRUDZIEŃ 

 Konkurs na najpiękniej udekorowaną 
salę lekcyjną 

 Świąteczna Dekoracja szkoły 
 Kiermasz Bożonarodzeniowy wraz z 

Wolontariatem szkolnym 
 Mikołajki – gazetka okolicznościowa 

na tablicy SU 
 
STYCZEŃ 

 Apel podsumowujący wyniki w 
nauczaniu w I semestrze 

 Wykonanie tablicy informacyjnej dla 
rodziców z wynikami w nauce w I 
semestrze – tablica parter 

 
LUTY 

 
 Dyskoteka szkolna – Karnawał 2023 
 Konkurs na najpiękniejszy wiersz 

Walentynkowy 
 Poczta Serduszkowo – 

Walentynkowa 
 
MARZEC 

 Pierwszy Dzień Wiosny 
 Dzień Kobiet – gazetka 

okolicznościowa na tablicy SU 
 
KWIECIEŃ 

 Wiosenna dekoracja szkoły 
 Dzień kolorowych koszulek 

 
MAJ 

 Włączenie się w akcję „Góra grosza” 
 Całoroczna zbiórka nakrętek – finał 

Akcji wraz z Wolontariatem 
szkolnym 

 
CZERWIEC 

 Konkurs na najczystszą i najbardziej 
zadbaną salę lekcyjną – finał 
konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekcje Samorządu Uczniowskiego 

 

1. Sekcja kulturalno-artystyczna 

Zakres działań sekcji kulturalno – artystycznej: 

 propagowanie wśród uczniów kultury ojczystego języka oraz zasad właściwego 
zachowania, 

 współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, 
 redagowanie okazjonalnych życzeń, wiadomości na szkolną stronę internetową oraz 

komunikatów o bieżącej działalności SU 

 
 

2. Sekcja dekoratorska 

Zakres działań sekcji dekoratorskiej: 

 przygotowanie dekoracji imprez organizowanych przez SU 
 projektowanie okazjonalnych zaproszeń i przygotowywanie upominków na potrzeby 

uroczystości szkolnych, 
 opieka nad tablicami ściennymi SU 

 

3. Sekcja organizacyjno-porządkowa 

Zakres działań sekcji organizacyjno – porządkowej: 

 współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych 
 zabezpieczenie prawidłowego przebiegu wszelkich imprez szkolnych takich jak: 

Dyskoteki szkolne, konkursy i inne działania SU 

 
 

4. Sekcja turystyczno-sportowa 

Zakres działań sekcji turystyczno – sportowej: 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 
 pomoc przy organizacji Dnia Sportu, 
 organizowanie innych działań prozdrowotnych i sportowych w szkole  

 

Opracowała: J.Budzińska 

 


