
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5  

im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi 

na rok szkolny  2018/2019 

 

Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2018/2019: 

➢ organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego  
➢ współdziałanie z władzami szkolnymi, pedagogiem i wychowawcami klas 
➢ współdziałanie z Radą Rodziców 
➢ współdziałanie z Młodzieżową Radą Miasta Czeladź 
➢ współpraca z Czeladzkim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym 
➢ promowanie wartości edukacyjnych i sportowych 
➢ prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego  
➢ udział w akcjach charytatywnych 
➢ patronowanie uroczystościom gimnazjalnym i państwowym 
➢ organizacja dyskotek 
➢ zamieszczanie informacji o działalności SU na tablicy informacyjnej, stronie internetowej 
➢ pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym. Współpraca ze grupą wolontariatu. 
➢ prowadzenie akcji zbiórki nakrętek i makulatury 

 

WRZESIEŃ Sprzedaż cegiełek 
 
25.09-Wybory do SU szkoły 
 
30.09-Dzień Chłopaka 

-Sprzedaż pomocy naukowych- akcja charytatywna dla 
Fundacji „Pomóż i Ty” 
-Demokratyczne wybory do władz SU. Realizacja 
ogólnopolskiego projektu CEO „Samorządy mają głos” 
- życzenia klasowe dla chłopaków 

PAŹDZIERNI
K 

Góra Grosza 
 
Rozpoczęcie akcji “Kolorowy dzień” 
Rozpoczęcie akcji zbieranie nakrętek 
 
14.10-Dzień Nauczyciela 
Rozpoczęcie szkolnego konkursu „Klasa 
z klasą” 
 
31.10-Halloween 

- rozpoczęcie akcji charytatywnej dla Fundacji „Nasz 
dom” 
-Dany kolor zwalnia z odpowiedzi i kartkówek 
-Zbieranie plastikowych nakrętek- akcja charytatywna – 
współpraca z klubem wolontariatu SP nr 3 w Czeladzi 
-Dzień Samorządności, apel 
- Zapoznanie klas z regulaminem konkursu, wykonanie 
planszy współzawodnictwa. 
 
-Bal przebierańców dla całej szkoły 

LISTOPAD Szkolny konkurs na maskotkę szkoły 
Góra Grosza 
Dziewczynka z Zapałkami  
 
Szlachetna Paczka 
 
1.11-Wszystkich Świętych  
11.11-Dzień Niepodległości 
25.11-Dzień Pluszowego Misia 
29.11-Andrzejki 

-Ogłoszenie regulaminu konkursu. 
-ciąg dalszy akcji charytatywnej 
-Pakowanie zakupów- zbiórka funduszy dla Fundacji 
„Dziewczynka z zapałkami” 
-Zbiórka żywności i artykułów dla rodzin- akcja 
charytatywna 
-Zbiórka zniczy-odwiedzenie grobów. 
-Włączenie w organizację apelu. 
- Pluszaki w szkole- każdy przynosi pluszowego misia. 
-Wróżby i kabały w bibliotece szkolnej. 

GRUDZIEŃ Góra Grosza 
Szlachetna Paczka 
Cukierek i kredka od dziecka dla dziecka 
 
SURSUM CORDA-Kartki Świąteczne 
 
Kartki świąteczne dla chorych dzieci. 
 
Kiermasz świąteczny 
Dziewczynka z Zapałkami  
5.12-Dzień Wolontariusza 
6.12-Mikołajki 

-Zbiórka groszy-charytatywnie 
-Zbiórka żywności i artykułów dla rodzin-charytatywnie 
-Zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych dla Domu 
Dziecka w Sarnowie. 
-Sprzedaż kartek świątecznych-akcja charytatywna- 
pomoc niepełnosprawnym i niewidomym. 
-Wykonanie i wysyłanie kartek świątecznych- akcja 
charytatywna 
-Sprzedaż ozdób wykonanych przez uczniów-samorząd 
-Pakowanie zakupów-charytatywnie 
-Apel 
-Rozdanie słodyczy dzieciom- ufundowane przez SU 



21.12-Wigilia Klasowa -Jasełka, Wigilia 

STYCZEŃ Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na 
maskotkę szkoły 
06.01. 2019- Bal karnawałowy. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
 
 
Góra Grosza 
 
Zbiórka dla schroniska 
 
21-22.01-Dzień Babci i Dziadka 

- Wyłonienie zwycięzcy. Przygotowanie dyplomu i 
nagrody. 

- Organizacja balu dla uczniów szkoły. 
-Zbiórka funduszy dla WOŚP- wolontariusze stoją w 
wyznaczonych przez sztab miejscach. Współpraca z UM 
i Biblioteką Miejską w Czeladzi. 
-Zakończenie akcji , wysłanie zebranych groszy dla 
Fundacji „Nasz Dom” 
-Zbiórka karmy, zabawek, pieniędzy itp.- akcja 
charytatywna dla schroniska w Milowicach. 
-ogłoszenie akcji „Laurka dla moich dziadków” 

LUTY Konkurs "Pomaganie jest fajne” 
 
 
14.02-Walentynki 
28.02-Tłusty Czwartek 

-Konkurs plastyczny dotyczący promocji wolontariatu. 
Nagrody funduje SU.  
 
-Poczta walentynkowa, dyskoteka 
- Poczęstunek pączkami i faworkami przygotowanymi 
przez SU. 

MARZEC SURSUM CORDA Kartki Świąteczne 
 
Kiermasz świąteczny 
Dziewczynka z Zapałkami 
 
8.03-Dzień Kobiet 
 
21.03-I Dzień Wiosny 

-Sprzedaż kartek świątecznych- akcja charytatywna dla 
osób niepełnosprawnych i niewidomych. 
-Sprzedaż ozdób wykonanych przez uczniów-samorząd 
-Pakowanie zakupów- akcja charytatywna dla Fundacji 
„Dziewczynka z zapałkami. 
- Laurki dla dziewcząt i kobiet szkoły wykonane przez 
chłopaków. 
-Włączenie się w organizację dni otwartych szkoły. 

KWIECIEŃ  Debata międzyszkolna „Czy warto 
pomagać?” 
Akcja „Zdrowo jesz, zdrowo żyjesz” 
 
 
22.04-Dzień Ziemi 

-Organizacja debaty, zaproszenie do debaty SU Szkoły 
Podstawowej nr 7, przygotowanie dyplomów. 
- Szkolny konkurs na zdrową przekąskę, promowanie 
zdrowego stylu życia, kosz jabłek i dyplomy dla 
zwycięzców funduje SU. 
- Szkolny konkurs na najpiękniejszy latawiec. 
Przygotowanie dyplomów dla zwycięzców. 

MAJ  Dziewczynka z Zapałkami  
26.05-Dzień Matki 
 
Międzyklasowy konkurs na plakat 
promujący bezpieczne wakacje. 

-Pakowanie zakupów-charytatywnie 
-Szkolny konkurs na laurkę/wierszyk dla mamy. 
Przygotowanie dyplomów i nagród dla zwycięzców. 
- Ogłoszenie regulaminu konkursu. 

CZERWIEC 1.06-Dzień Dziecka 
 
3.06.- Dzień dobrej oceny. 
 
 
Rozstrzygnięcie miedzyklasowego  
konkursu na plakat promujący 
bezpieczne wakacje. 
Zakończenie szkolnego konkursu „Klasa 
z klasą” 
19.06-ZAKOŃCZENIE ROKU 

- Zaproszenie Straży Pożarnej, która zapozna uczniów z 
pracą strażaka. 
- Międzyklasowy konkurs na plakat promujący i 
zachęcający do uczenia się. Przygotowanie dyplomów 
dla zwycięzców. 
- Wyłonienie zwycięzców , wręczenie dyplomów. 
 
 

- Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów . 
 
- Włączenie SU w przygotowanie apelu na zakończenie 
roku szkolnego. 

 
 


