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Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 

rok szkolny 2022/2023 

 

1. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego uwzględnia propozycje przedstawicieli SU 

oraz jest spójny z Planem Pracy Szkoły na rok szkolny 2022/2023.  

2. Podczas realizacji wszystkich zadań osobami wspomagającymi uczniów są 

opiekunowie SU. 

3. Zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Przedstawicieli Klasowych 

odbywać się będą w miarę potrzeb z inicjatywy opiekunów bądź przedstawicieli SU. 

Zważywszy na czas pandemii COVID-19, spotkania jak również przedsięwzięcia 

(konkursy) będą przeprowadzane w formie on-line.  

 

Przedsięwzięcia całoroczne:  

1. Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę. 

2. Informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji.  

3. Kontynuacja „Szczęśliwego Numerka” w szkole.  

4. Kontynuacja „Dnia bez jedynki”.  

5. „Weekend bez pracy domowej” – kontynuacja. 

6. „Gwiazdy Kopernika” – odsłona 3.  

7. Akcja „Pomóż i Ty”. 

8. Praca na rzecz szkoły. 

9. Szkolna kawiarenka. 

10. Organizacja kiermaszów w szkole – „Kiermasz książek”. 

11. Udział w uroczystościach szkolnych. 

12. Współpraca z Dyrekcją i Radą Rodziców. 

13. Współpraca z Biblioteką Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika.  

14. Współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.  
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Półrocze I  

Wrzesień  

 Organizacja kampanii wyborczej, wybory do Samorządu Uczniowskiego.  

 Stworzenie planu pracy  oraz regulaminu SU. 

 Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka. 

 Rozpoczęcie całorocznej akcji „Szczęśliwy Numerek” „Dzień bez jedynki” oraz 

„Weekend bez pracy domowej”.  

 Stacjonarna oraz on-linowa skrzynka zaufania – listy uczniów z prośbami, pytaniami, 

problemami.  

 26.09.2022 r. (poniedziałek) Europejski Dzień Języków (Międzynarodowy Dzień 

Języków Obcych)  Dzień bez jedynki – uczniowie, którzy przyjdą ubrani w strój                       

z symbolem kraju europejskiego nie dostaną oceny niedostatecznej.  

 29.09.2022 r. (czwartek) Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.  

 30.09.2022 r. (piątek) Dzień Chłopaka - przygotowanie życzeń oraz upominków. 

 30.09.2022 r. (piątek) Europejski Dzień Sportu Szkolnego, akcja „Aktywna Dwójka – 

liczy kroki”. 

 Przeprowadzenie akcji „Kredkobranie”. 

 „Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami języka polskiego.  

 

Październik 

 14.10.2022 r. (piątek) Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich 

pracowników szkoły, włączenie się w organizację uroczystości.  

 Quiz wiedzy  szkole – „Co wiemy o Dwójce?”. 

 28.10.2022 r. (środa) - kiermasz książek.  

 17-24.10.2022r. – „Akcja znicz” – szkolna zbiórka zniczy. 

 28.10.2022 r. „Weekend bez pracy domowej”. 

 Realizacja Kampanii Społecznej „Pola Nadziei”. 

 „Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami oddziałów przedszkolnych. 

 

Listopad  

 Wspomaganie Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż 

 i Ty. 

 Włączenie się do akcji – „Ile waży św. Mikołaj?”.  

 04.11.2022 r. (piątek) Dzień bez jedynki – Światowy dzień postaci z bajek (5 listopada) 

-  uczniowie, przebrani za wybraną  postać z bajki nie dostaną oceny niedostatecznej 

z żadnego przedmiotu.  
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 „Dzień postaci z bajek” -  szkolny konkurs fotograficzny.  

 Pamiętamy o zmarłych – opieka nad grobem Dzieci Zamojszczyzny.  

 Przeprowadzenie akcji „Apteczka dla Ukrainy”. 

 „Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami religii.  

 

Grudzień  

 Przygotowanie świątecznych kartek dla pracowników szkoły.  

 06.12.2022 r. (wtorek) – Dzień bez jedynki – Mikołajki – uczniowie ubrani w czapkę 

Mikołaja nie dostaną oceny niedostatecznej z żadnego przedmiotu.  

 15.12.2022 r. (czwartek)  szkolna akcja wypisywania kartek świątecznych „Idą święta 

nie o SMS-się lecz o kartce pamiętaj”.  

 Szkolny konkurs fotograficzny na dekorację „Świąteczny klimat w naszej klasie”, 

akcja  „Klasowa wigilia bez plastiku”. 

 20.12.2022 r. (wtorek) Świąteczne KARAOKE. Wspólne śpiewanie kolęd oraz 

piosenek świątecznych w klasach, kiermasz muffinek.  

 05.12.2022 r. (poniedziałek) Przygotowanie wystawy z okazji Dnia Wolontariusza. 

 Zorganizowanie zbiórki środków higienicznych na rzecz Oddziału ZOL w Łosicach. 

 Przeprowadzenie Konkursu Plastycznego ,,Najpiękniejsza Kartka 

Bożonarodzeniowa" - przekazanie kart świątecznych dla osób samotnych i chorych 

z okazji świąt (w ramach współpracy z Parafią i Środowiskowym  Domem 

Samopomocy Społecznej w Nowych Litewnikach). 

 „Gwiazdy Kopernika” - wywiad z pedagogiem szkolnym. 

 

Styczeń  

 Podsumowanie pracy SU w I półroczu – „Najlepsi są wśród nas”.  

 Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji. 

 Przeprowadzenie akcji „Zbiórka dla Burka”. 

 „Gwiazdy Kopernika” - wywiad z pracownikami obsługi. 

 
 

Półrocze II  

Luty 

 14.02.2023 r. (wtorek) Walentynki – ubieramy się na czerwono dzień bez jedynki. 

  „Gwiazdy Kopernika” - wywiad z psychologiem szkolnym.  
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Marzec  

 08.03.2023 r. (środa) „Kwiatek dla Ani” – przygotowanie życzeń oraz upominków                    

z okazji Dnia Kobiet. 

 17.03.2023 r. – weekend bez pracy domowej.  

 21.03.2032 r. (wtorek) – Pierwszy Dzień Wiosny – włączenie się w przygotowanie 

imprezy.  

 Przeprowadzenie akcji „Puszka dla Maluszka”. 

 Przeprowadzenie Konkursu Plastycznego „Pisanka Malowanka”. Przekazanie 

najpiękniejszych prac dla osób samotnych i chorych z okazji świąt (w ramach 

współpracy z Parafią i Środowiskowym  Domem Samopomocy Społecznej w Nowych 

Litewnikach). 

 „Gwiazdy Kopernika” - wywiad z pracownikami kuchni. 

 

Kwiecień  

 03.04.2023 r. (poniedziałek) Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

 06.04.2023 r. (czwartek) Międzynarodowy Dzień Sportu Dla Rozwoju i Pokoju. 

 17.04.2023 r. (poniedziałek)  „Światowy Dzień kostki Rubika”– przynosimy do szkoły 

kostki Rubika (konkurs kto najszybciej ułoży kostkę Rubika). 

 21.04.2023 r. (piątek) Dzień bez jedynki – szkolny dress code  - Dzień Ziemi – uczniowie 

ubrani na zielono (min. dwie widoczne części garderoby) nie dostaną oceny 

niedostatecznej                            z żadnego przedmiotu.  

 „Aktywni wiosną” – szkolny konkurs fotograficzny.  

 28.04. 2022 r. – weekend bez pracy domowej.  

 Kontynuacja XII edycji międzynarodowej Kampanii Społecznej Pola Nadziei.    

 Udział w akcji Podziel się Posiłkiem (w ramach współpracy z Bankiem Żywności  

w Siedlcach). 

  „Gwiazdy Kopernika” - wywiad z pracownikami obsługi z oddziałów 

przedszkolnych. 

 

Maj  

 09.05.2023 r. (wtorek) Dzień Unii Europejskiej – każda klasa wykonuje flagę państwa 

należącego do Unii Europejskiej. 

 12.05.2023 r. (piątek) Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, 19.05.2022 r. Światowy 

Dzień Lekarza Rodzinnego – „Kartka dla Medyka” – przygotowanie przez uczniów 

kartek z życzeniami.   

 19.05. 2023 r. (piątek) Bijemy rekordy – resuscytacja.  
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 Przeprowadzenie Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek dzieciom z 

klas młodszych. 

 „Gwiazdy Kopernika” - wywiad z pielęgniarką szkolną.  

 

Czerwiec  

 01.06.2023 r. (czwartek)  „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – Dzień Dziecka – 

przygotowanie imprezy, akcja „Sportowe wyzwania”.  

 „Wehikuł czasu fotografii” – czyli odtwarzamy swoje zdjęcie z przeszłości                                  

w obecnych czasach (podobny strój, fryzura, poza, tło itp.) 

 05.06.2023 r. (poniedziałek) Dzień Bibliotekarza – akcja „Cisza - czytamy!”. 

 05.06.2023 r. (poniedziałek) „Dzień dobrej oceny” – uczniowie którzy otrzymają 

ocenę celującą/bardzo dobrą lub dobrą tego dnia otrzymają również ocenę celującą 

od nauczyciela za aktywność.  

 16.06.2023 (piątek) „Dzień Pustej Klasy” – dzień spędzamy poza szkołą.  

 Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2022/2023. 

 Przygotowanie wniosków do realizacji w przeszłym roku szkolnym. 

 

Opiekunowie SU: 

 

Beata Wróbel  

Malwina Miechowiecka  

Irena Nestioruk  

Agata Błażejczuk  

Klaudia Tarasiuk  

Ewelina Radziejewska  

Piotr Żychowski  

 

 

Opiekunowie zespołu ds. wolontariatu:  

Małgorzata Hryniewicz  

Marta Kujko  

Ewa Stecka  

Iwona Świderska  

Elżbieta Dmowska  

Urszula Kordaczuk  


