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TERMIN ZADANIE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

Październik  

 Utożsamianie się ze 

szkołą. 

 Integrowanie 

środowiska 

szkolnego. 

 Budowanie 

elementów tradycji 

szkolnej. 

 

1. Ślubowanie uczniów klasy I: 

- pomoc w przeprowadzeniu 

uroczystości 

 

2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej: 

- przygotowanie części artystycznej 

- złożenie życzeń i wręczenie 

upominków pracownikom ZSG w 

Nieszkowicach Wielkich 

- wykonanie gazetki okolicznościowej 

3. Akcje charytatywne: 

- Kiermasz charytatywny, 

- „Grosz do grosza”. 

 

 

Zarząd SU 

 

 

 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

Zarząd SU 

 

 

Sekcja dekoracyjna 

 

Sekcja charytatywna 

 

 

Listopad  

 Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 Pielęgnowanie 

tradycji regionalnych 

 

1. „Pamiętajmy o tych, co odeszli” – 

Święto Zmarłych: 

- ekspozycja materiałów związanych 

tematycznie ze Świętem Zmarłych 

 

2. Święto Patronów Szkoły i obchody 

Narodowego Święta Niepodległości: 

- wyjazd do kina, 

- przygotowanie audycji do szkolnego 

radiowęzła,  

- złożenie kwiatów pod Pomnikiem 

Lotników Polskich. 

- gazetka okolicznościowa 

 

3. Andrzejki w naszej szkole: 

- artykuł na gazetce SU „Wieczory 

wróżb – Katarzynki i Andrzejki” 

- zabawa ogólnoszkolna (tradycyjne 

wróżby) 

 

 

 

Sekcja dekoracyjna 

 

 

 

 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

Zarząd SU 

 

 

 

Sekcja dekoracyjna 

 

 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

 

Grudzień  Pielęgnowanie 

tradycji i zwyczajów 

Świąt Bożego 

Narodzenia 

1. Akcenty bożonarodzeniowe na 

gazetce SU 

 

2. Akcja „Góra Grosza” 

 

3. Wykonanie stroików i złożenie 

życzeń pracownikom szkoły 

 

4. Pomoc w zorganizowaniu Jasełek 

 

5. Akcja „Świąteczne Kartki 

Dobroczynne” 

 

6. Akcja tworzenia i sprzedaży kartek 

świątecznych 

 

Sekcja dekoracyjna 

 

 

Członkowie SU 

 

Członkowie SU 

 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

 

Sekcja charytatywna 

 

 

Członkowie SU 



Styczeń  Uczymy szacunku dla 

seniorów naszych 

rodzin 

 Integracja środowiska 

szkolnego 

1. Dzień Babci, Dzień Dziadka: 

- pomoc w organizacji i przebiegu 

uroczystego spotkania 

- gazetka okolicznościowa 

 

2. Zabawa choinkowa 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

Sekcja dekoracyjna 

 

 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

Luty  Integracja środowiska 

szkolnego 

1. Walentynki: 

- gazetka okolicznościowa 

 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie 

Poczty Walentynkowej 

 

3. Dyskoteka Walentynkowa 

 

Sekcja dekoracyjna 

 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

Marzec  Pielęgnowanie 

zwyczajów 

regionalnych 

 Integracja środowiska 

szkolnego 

 Pielęgnowanie 

tradycji i zwyczajów 

Świąt Wielkiej Nocy 

1. „Witaj Wiosno”: 

- konkursy, rozgrywki i zabawy 

- gazetka „Witaj Wiosno!” 

 

2. Akcja „Świąteczne Kartki 

Dobroczynne” 

 

Członkowie SU 

Sekcja dekoracyjna 

 

Sekcja charytatywna 

Kwiecień  Zainteresowanie 

społeczności 

uczniowskiej 

zagadnieniami 

związanymi z 

ekologią i ochroną 

środowiska 

 Integracja środowiska 

szkolnego 

1. „Ziemia – nasz wspólny dom”: 

- gazetka ścienna 

- spotkanie z panią leśnik 

- akcja sadzenia drzewek w lesie 

 

2. „Zwyczaje i obrzędy Wielkanocne”: 

- gazetka okolicznościowa 

- wykonanie stroików wielkanocnych i 

złożenie życzeń pracownikom szkoły” 

„Zwyczaje i obrzędy Wielkanocne”: 

- gazetka okolicznościowa 

- wykonanie stroików wielkanocnych i 

złożenie życzeń pracownikom szkoły” 

Sekcja dekoracyjna 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

Członkowie SU 

 

Sekcja dekoracyjna 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

Maj  Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 Uczymy szacunku dla 

naszych rodziców 

 Integracja środowiska 

szkolnego 

1. Uczczenie rocznicy uchwalenia 

„Konstytucji 3 Maja”: 

- pomoc w zorganizowaniu 

uroczystości szkolnej 

- akcenty poświęcone temu świętu na 

gazetce SU 

 

2. „Pamiętajmy o naszych mamach”: 

- gazetka ścienna 

- pomoc w organizacji uroczystości 

szkolnej 

 

 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

Sekcja dekoracyjna 

 

 

 

Sekcja dekoracyjna 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 

Czerwiec  Integracja środowiska 

szkolnego i lokalnego 

 Bezpieczeństwo 

podczas wypoczynku 

wakacyjnego 

1. Międzynarodowy Dzień Rodzin, 

Dzień Dziecka i Dzień Sportu: 

- pomoc w organizacji pikniku 

rodzinnego 

- gazetka okolicznościowa 

 

2. „Wakacje tuż, tuż”: 

- gazetka okolicznościowa 

 

3. Zakończenie roku szkolnego: 

- pomoc w organizacji i 

przeprowadzeniu części artystycznej 

 

 

 

Członkowie SU 

 

Sekcja dekoracyjna 

 

 

Sekcja dekoracyjna 

 

Sekcja organizacyjno-

kulturalna 



Wrzesień 

2017 

 Rozwijanie 

zainteresowań życiem 

społeczności 

uczniowskiej 

1. Wybory do Samorządu 

Uczniowskiego: 

- klasy wybierają swoich 

przedstawicieli do SU 

- kampania przedwyborcza 

- wybór Zarządu SU (Przewodniczący, 

Zastępca) w tajnym głosowaniu 

 

2. Opracowanie struktury 

organizacyjnej oraz planu pracy SU: 

- podział członków SU na sekcje 

- powołanie skarbnika 

- wpisanie do planu pracy tych 

propozycji, które zyskały akceptację 

większości przedstawicieli SU 

 

3. Opracowanie regulaminu Szkolnego 

Radiowęzła oraz wybór członków 

poszczególnych sekcji 

 

4. Rozpoczęcie akcji zbierania 

nakrętek, pustych tuszy, plastiku, 

makulatury i złomu. 

Komisja Skrutacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU 

 

 

 

 

Członkowie SU 

 

 

Opiekun SU 

Zarząd SU 

 

 

Członkowie SU 

 

 

 

 

Przewodniczący SU: Filip Kasprzyk              Dyrektor: mgr Anna Gut 

 

 

Opiekun SU: mgr Tomasz Moneta  

 

 


