
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  

w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

w roku szkolnym 2017/2018

L.p. Działania Termin

Organizacja  pracy  Samorządu Uczniowskiego: 

Wybór opiekunów Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny 
2017/2018.

IX

Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Przeprowadzenie kampanii wyborczej

Głosowanie na przewodniczącego

Zliczenie głosów i podanie wyników

Wybór Rady SU oraz członków poszczególnych sekcji

Organizacja cyklicznych zebrań Samorządu Uczniowskiego (liczba 
spotkań w zależności od potrzeb)

Spotkanie SU z Dyrekcją szkoły oraz Przewodniczącym Rady Rodziców.

IX

IX

IX

IX

cały rok

  
X/XI

Organizacja imprez i uroczystości na terenie szkoły i poza szkołą:

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach na terenie szkoły i 

poza szkołą

cały rok

XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru IX
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(kl.VI)

Sprzątanie świata (kl.V) IX

Dzień Edukacji Narodowej- życzenia wygłaszane przez przew. SU X

 „Mamy Niepodległą” – poczta niepodległościowa SP 50 XI

Festiwal Integracyjny

Poczta walentynkowa

XI

II

Rocznica Zbrodni Katyńskiej – zapalenie zniczy przy Dębach 

Katyńskich

IV/V

Spotkanie z absolwentem szkoły V/VI

Dzień Samorządności Szkolnej-pierwszy dzień wiosny    III

Dni Otwarte Szkoły II/III

Święto Szkoły- witanie gości      V

Festyn Rodzinny VI

Zakończenie roku szkolnego-przemówienie przewodniczącego SU VI

Konkursy i zabawy organizowane na terenie szkoły:

Akcje samorządu szkolnego cały rok

Poczta walentynkowa

Szczęśliwe numerki

Imieniny miesiąca

Kolorowy dzień

Cichy przyjaciel

Dzień Pluszowego Misia

Dyskoteka szkolna

Inne konkursy (zaproponowane przez uczniów podczas zebrań SU 

np. dzień  z poduszką, dzień w okularach przeciwsłonecznych, 

dzień w piżamie, dzień w kapciach )

II

cały rok

XII, V

cały rok

cały rok

XI

XI

cały rok

 Kiermasz ciast raz w
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sem.

Działalność charytatywna:

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Wielofunkcyjną Placówką 

Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 im. dr Ireny Białówny (wsparcie 

placówki w środki czystości) 

Współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom” - udział w 

Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” (zbiórka monet przez 

wszystkie klasy szkoły)

Sprzedaż pocztówek świątecznych i walentynkowych

Współpraca z Fundacją,, Pomóż Im”- ,,Pola nadziei” na rzecz 

Hospicjum dla dzieci w Białymstoku

Współpraca z Rodziną Katyńską Oddział w Białymstoku

Współpraca z Wolontariatem oraz Caritas

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Białymstoku

III

XII

XII/II

cały rok

  

V

cały rok

cały rok

Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego

Zagospodarowanie tablicy SU na holu I piętra

(gazetki tematyczne oraz aktualne informacje o działalności SU)

cały rok

Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego

Umieszczanie informacji o działalności SU na stronie internetowej 

szkoły (uczniowska promocja szkoły)

cały rok

Inna działalność:

Udział przedstawicieli SU w kapitule przyznawania statuetki 

,,Jadwisi”

,,Głos ucznia” - prowadzenie skrzynki na opinie uczniów na temat 

funkcjonowania szkoły

Organizacja dyżurów podczas dnia otwartego dla przyszłych 

V

cały rok

II/III
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pierwszoklasistów

Organizacja dyżurów podczas Rejonowego i Wojewódzkiego 

Konkursu Języka Polskiego

Organizacja dyżurów uczniowskich na korytarzach szkolnych

Organizacja dyżurów w stołówce szkolnej

,,Adopcja serca”- nasz kolega z Afryki przygotowanie 

korespondencji oraz zbiórka pieniędzy wśród uczniów

II/III

cały rok

 cały rok

cały rok

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Monika Ustyniuk ……………………

                                                           Katarzyna Korsak   ……………………………….

                                                          

Białystok, dn. 31.10.2017 r.
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