
PLAN PRACY 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KŁAJU 

NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021 

 

CELE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU 

 

Samorząd Uczniowski poprzez swoją działalność, pragnie zachęcić uczniów do aktywnego 

uczestnictwa w życiu klasy oraz szkoły. Nasza dewiza brzmi: „działaj i pozwól działać innym”. 

Włączając się w prace samorządu uczniowie mają możliwość realizacji pomysłów, które pozytywnie 

wpływają na wizerunek szkoły. Ponadto uczniowie kształtują swoje umiejętności organizacyjne i rozwijają 

samodzielność. Uczą się podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych 

zadań. Wspólna praca uczniów w różnym wieku sprzyja wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu więzi 

koleżeńskich. 

Samorząd Uczniowski klas IV-VIII szkoły podstawowej współpracuje z Małym Samorządem 

Uczniowskim klas I – III szkoły podstawowej. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 

• Wybory samorządów klasowych. 

• Wybory Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, 

• Zebranie samorządów klasowych IV – VIII szkoły podstawowej, 

• Spotkanie Szkolnego Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły, 

• Zebranie przedstawicieli klas lub poszczególnych sekcji wg. potrzeby, 

• Przygotowanie obchodów dnia KEN, 

• Opieka nad gazetką SU, 

• Udział wszystkich klas w konkursie na „C☺☺L KLASĘ” (konkurs posiada odrębny regulamin). 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI swoją działalnością wspiera działania przewidziane w rocznym planie pracy 

szkoły. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA: 

 

• przygotowanie gazetki SU z aktualnościami z życia szkoły i klas, 

• promowanie i współorganizowanie akcji kulturalnych na terenie szkoły, 

 

UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH: 

 

• zbiórka nakrętek 

• szlachetna paczka 

• pomoc chorym dzieciom, 

• pomoc bezdomnym zwierzętom, 

 

Zebrania Samorządu Uczniowskiego organizowane są przez opiekunów i przewodniczącego SU klas IV-

VIII szkoły podstawowej. Ich uczestnikami są wybrane przez poszczególne klasy samorządy klasowe. 

Każde zebranie jest protokołowane. 

 



Plan pracy SU oraz regulamin COOL KLASY prezentowane są ich uczestnikom przez samorządy 

klasowe podczas godziny wychowawczej. 

 

 

REGULAMIN WYBORU 

PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

  Wybory nowej rady SU odbędą się na początku roku szkolnego 2020/2021. Kandydaci na 

przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją kandydaturę do opiekuna SU. 

Następnie w ciągu tygodnia prezentują swoją kandydaturę szkolnej społeczności. Przewodniczący 

Szkolnego SU  jest wybierany w tajnym głosowaniu w pierwszym miesiącu nauki. Proporcjonalnie do 

liczby uzyskanych głosów w wyborach zostają wyłonieni kolejno: przewoniczący, wiceprzewodniczący, 

skarbnik, protokolant, skarbnik oraz rada Szkolnego SU. 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA 

„C☺☺L KLASĘ” 

 

Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 

w Kłaju. 

Celem nadrzędnym konkursu jest aktywizacja uczniów w życie klasy i szkoły, jednoczenie uczniów 

danej klasy poprzez rywalizację z innymi uczestnikami konkursu oraz nabywanie współodpowiedzialności 

za wizerunek klasy. 

Konkurs trwa od października do czerwca danego roku szkolnego. 

Wszystkie konkursy oraz wesołe dni przeprowadzane są od października do czerwca danego roku 

szkolnego. 

Poszczególne działania wskazane w regulaminie są punktowane: 

 

1. OBECNOŚĆ NA ZEBRANIACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. 

   - obecni 5 pkt. 

 

2. ŚREDNIA OCEN KLASY UZYSKANA W I PÓŁROCZU I NA ZAKOŃCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO: 

 

I miejsce - 15 pkt. 

II miejsce -  10 pkt. 

III miejsce -  5 pkt. 

 

3. ORGANIZACJA: 

 

KONKURSU MIĘDZYKLASOWEGO W I i II PÓŁROCZU. Konkurs realizowany jest przez klasę 

podczas godziny wychowawcze. Następnie oceniany jest przez jury, w skład którego wchodzą nauczyciele 

nie będący wychowawcami klas IV-VIII 

 

Jury przyznaje następująca punktację: 



I miejsce - 20 pkt. 

II miejsce -  15 pkt. 

III miejsce -  10 pkt. 

Wyróżnienie – 5 pkt. 

 

PUNKTACJA – NAKRĘTKI 

 

500- 2000  - 5 pkt. 

2001- 3000 - 10 pkt. 

3001- 4000 – 15 pkt. 

4001-5000 – 20 pkt. 

5001- 6000 - 25pkt. 

6001- 7000 - 30 pkt. 

7001- 8000 - 35 pkt. 

8001- 9000 – 40 pkt. 

9001- 10.000 - 45pkt. 

powyżej 10.001 – 50 pkt. 

 

W każdym miesiącu organizowany będzie KOLOROWY DZIEŃ. W tym dniu uczniowie ubierają się 

we wskazanym kolorze. Udział uczniów przeliczany jest procentowo 

0% - 25% uczniów – 5 pkt. 

26% - 50% uczniów – 10 pkt. 

51% - 75% uczniów -15 pkt. 

76% - 100% uczniów - 20 pkt. 

 

WESOŁY DNI ogłaszane są dwa dni wcześniej na gazetce SU. 

W danym dniu uczniowie, którzy się do niego przygotowali nie będą pytani. Frekwencja za udział w 

konkursie jest sprawdzana przez członków SU, wskazanych prze opiekuna samorządu. 

 

 Wyniki z poszczególnych konkursów i kolorowych dni prezentowane są na tablicy SU. 

 

 

Pod koniec roku klasa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów otrzymuje tytuł „C☺☺L KLASY”   i 

nagradzana jest przechodnim Pucharem Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 


