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ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

Pomoc w funkcjonowaniu 

szkoły 

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do 

Rady Samorządu Uczniowskiego, 

- opieka nad  gazetką Samorządu Uczniowskiego 

(korytarz szkolny) 

wybrani członkowie Rady 

Samorządu Uczniowskiego 

początek 

października 

cały rok 

 

Pomoc koleżankom  

i kolegom  

w rozwiązywaniu szkolnych 

problemów, nauce 

- okazywanie szacunku, pomocy koleżeńskiej, 

- pomoc dzieciom niepełnosprawnym 

wszyscy członkowie Rady 

Samorządu Uczniowskiego 

cały rok 

cały rok 

 

Organizowanie działalności 

kulturalnej, rozrywkowej 

- scenki teatralne(współpraca ze szkolnym kółkiem 

teatralnym), 

- wystawy prac zainspirowanych między innymi 

filmami, przedstawieniami teatralnymi, książkami) 

wszyscy członkowie Rady 

Samorządu Uczniowskiego 

cały rok 

 

cały rok 

 

  



Współorganizowanie konkursów 

szkolnych i etapów szkolnych 

pozaszkolnych konkursów 

- przygotowanie szkolnych konkursów we 

współpracy z nauczycielami, np.: konkurs na 

tomik poezji, filmowy, muzyczny, sportowy i 

inne; zgodnie z pomysłami uczniów (praca w 

komisji razem z nauczycielami, przygotowanie 

kart pracy, oprawy plastycznej, muzycznej), 

wszyscy lub wybrani 

członkowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

listopad, kwiecień, 

maj, czerwiec 

 

Podane 

terminy 

mogą ulec 

zmianie. 

Pomoc w obchodach świąt  

i rocznic 

- współorganizowanie apeli (współtworzenie 

scenariuszy, wykonanie dekoracji, udział w 

uroczystościach, np.: Pasowanie 

Pierwszoklasistów, Pożegnanie Klas Ósmych, 

zakończenie roku szkolnego), 

- Dzień Edukacji Narodowej: wykonanie kartek z 

życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły, 

umieszczenie na stronie internetowej życzeń, 

 

- Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc: jak 

wyżej 

- pomoc w wykonaniu gazetek okolicznościowych 

na korytarzu szkolnym,  

wszyscy członkowie 

Rady Samorządu 

Uczniowskiego 

cały rok 

 

 

 

 

październik 

 

 

 

grudzień, 

marzec/kwiecień 

cały rok 

 

Działalność charytatywna - organizowanie i współorganizowanie akcji wybrani członkowie cały rok  



charytatywnych na terenie szkoły Rady Samorządu 

Uczniowskiego 

Informowanie o działalności Rady 

Samorządu Uczniowskiego 

 

- komunikaty ogłaszane w klasach(bezpośrednio 

przez uczniów),  

- dział informacji bieżącej(gazetka Samorządu 

Uczniowskiego na korytarzu szkolnym) 

wszyscy lub wybrani 

członkowie Rady 

Samorządu 

Uczniowskiego 

cały rok 

 

cały rok 

 

Współpraca z Dyrekcją szkoły, 

pedagogiem psychologiem, 

nauczycielami, pracownikami 

szkoły, społecznością uczniowską, 

rodzicami 

- wspólne akcje, np. z pedagogiem szkoły, 

nauczycielami. 

 

wszyscy członkowie 

Rady Samorządu 

Uczniowskiego 

cały rok  
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