
PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. I. KRASICKIEGO W SOSNOWCU 

ROK SZKOLNY 2022 / 2023 

 Cele Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów oraz działalności SU przed Dyrekcją, Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami. 

 

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej - organizowanie i zachęcanie uczniów                              

do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole                                     

oraz promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem. 

 

3. Organizowanie życia szkolnego zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2022 / 2023 na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  

 

a) Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

b) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

c) Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia 

się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

d) Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 

nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

e) Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

f) Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – 

wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

g) Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i 

skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w 

szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w 

Internecie i mediach społecznościowych. 

h) Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

i) Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

 

 

 

 



 Zaplanowane działania 

 

Zadanie  

 

Termin realizacji 

Zebranie trójek klasowych. wrzesień 2022 

Wybory do Zarządu Samorządu. wrzesień 2022 

Ogłoszenie akcji zbiórki nakrętek. 

 

wrzesień 2022 

Opracowanie planu pracy S.U.  z uwzględnieniem programu 

profilaktyczno - wychowawczego  i przydział zadań.                          

Zapoznanie z regulaminem S. U. 

wrzesień 2022 

Dzień Chłopaka. wrzesień 2022 

Światowy dzień ochrony zwierząt – zbiórka karmy dla zwierząt                     

z sosnowieckiego schroniska. 

październik 2022 

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej.      

Przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły.                            

październik 2022 

 

Dzień Piżamy październik 2022 

 

Dzieci w sieci - bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych.                       
październik 2022 

 

Dzień Ratownictwa Medycznego – pokaz pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla klas 6 – 8. 

październik 2022 

 

Dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci – akcja szkolna -

uczniowie przygotowują hasła o tej tematyce. 

listopad 2022 

Narodowe Święto Niepodległości. 

 

listopad 2022 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. listopad 2022 

 

Dzień Bezguścia  listopad 2022 

 

Ptasia stołówka –  wykonujemy karmniki. 

 

listopad 2022 

Andrzejki  - zabawa szkolna. 

 

listopad 2022 

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową. 

 

grudzień 2022 

Mikołajki klasowe – ubieramy czerwone stroje. grudzień 2022 

 

Wigilia – wspólne kolędowanie. grudzień 2022 

 

I Ty możesz zostać świętym Mikołajem – akcja charytatywna. 

 

grudzień 2022 

Mam Talent grudzień 2022 - 

styczeń 2023 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

 

styczeń 2023 



Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe. 

 

styczeń 2023 

Podsumowanie pracy za I półrocze. 

 

styczeń 2023 

Dzień św. Walentego. luty 2023 

 

Dzień bez plecaka. luty 2023 

 

Dzień Kobiet. 

 

marzec 2023 

Pierwszy dzień Wiosny – ubieramy się na zielono. marzec 2023 

 

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną. marzec - kwiecień 

2023 

Dzień Zdrowia. 

 

kwiecień 2023 

Wieczór filmowy.  

 

kwiecień 2023 

Kiermasz – daj rzeczom drugą szansę. czerwiec 2023 

Konkurs „Sala jak ta lala” październik 2022 - 

czerwiec 2023 

Pogadanka o bezpieczeństwie w czasie wakacji. 

 

czerwiec 2023 

Podsumowanie pracy za II półrocze. 

 

czerwiec 2023 

 


