
PAŹDZIERNIK  

 
Spotkanie z dyrektorem szkoły – zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny. 

 

Wylosowany dzień w miesiącu, dniem bez pytania, dla uczniów, którzy chodzą w śmiesznych 

kapciach. 

 

Przeprowadzenie konkursu "Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa" – 

odpowiedzialna klasa IVc. 
 

Stworzenie SZKOLNEJ BAZY „FACHOWCÓW” - odpowiedzialna klasa IV a. 
 

Odwiedziny zarządu w klasach i pytanie o nurtujące uczniów problemy - odpowiedzialny 

zarząd SU. 
  

 

LISTOPAD 

 

Dzień ciekawych, oryginalnych fryzur -13 listopada – dzień bez pytania. 

 

Komiks – każda klasa rysuje na bristolu scenkę-komiks prezentującą akceptację – płci, wieku, 

niepełnosprawności, religii, pochodzenia, imigrantów, statusu społecznego.  16 listopada- Dzień 

Tolerancji. Prezentacja komiksu przez tydzień.– Za organizację – odpowiedzialny zarząd SU. 
 

21 listopada ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ – łańcuch życzliwości - 

odpowiedzialna klasa IV b. 
 

Dyskoteka andrzejkowa- wróżby andrzejkowe – odpowiedzialna klasa VI a. 
 

GRUDZIEŃ 

 
Loteria charytatywna – kiermasz świąteczny zbiór rzeczy i sprzedaż losów ( zbiórka funduszy na 

potrzeby społeczności uczniowskiej) – odpowiedzialna klasa VB. 
 

Wylosowany dzień w miesiącu, dniem bez pytania, dla uczniów w mikołajkowych czapkach. 

 

Odwiedziny zarządu w klasach i pytanie o nurtujące uczniów problemy - odpowiedzialny 

zarząd SU. 
 

 

STYCZEŃ 

 
Choinka szkolna. 

 

Nocny Maraton Filmowy – biwak dla uczniów należących do SU. 

 

Dzień bez pytania. Wylosowany dzień w miesiącu, dniem bez pytania, dla uczniów przebranych za 

postać z bajki. 

 



Dzień bezpiecznego internetu – kurs dla rodziców, prowadzony przez SU. 

https://fundacja.orange.pl/kurs/wyzwanie/1/test/0 - odpowiedzialny zarząd SU. 
Podsumowanie I półrocza-sporządzenie listy najlepszych uczniów w szkole,prezentacja wyników 

nauczania na apelu – odpowiedzialne wszystkie klasy. 
 

LUTY 

Poczta walentynkowa – odpowiedzialna klasa VI b. 
8 lutego 2018 Dzień Bezpiecznego internetu – oglądanie „Owce w sieci” - test dla klas - 

odpowiedzialny zarząd SU. 
 

Dzień bez pytania dla uczniów, którzy przyjdą z pluszakiem. 

 

MARZEC 

 

Pierwszy Dzień Wiosny – wspólne topienie Marzanny – odpowiedzialna klasa Va. 
 

Dzień Kobiet – koncert życzeń – odpowiedzialna męska część zarządu SU. 
 

Odwiedziny zarządu w klasach i pytanie o nurtujące uczniów problemy - odpowiedzialny 

zarząd SU. 
 

 

KWIECIEŃ  
 

Dzień Samorządności – odpowiedzialne wszystkie klasy. 
 

Wylosowany dzień tygodnia dniem bez pytania, dla uczniów ubranych na zielono. 

 

 

MAJ 

 

Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - członkowie SU czytają książki przedszkolakom - 

odpowiedzialny zarząd SU we współpracy z nauczycielem – bibliotekarzem. 
 

 

Dzień bez pytania - wylosowany dzień tygodnia, dniem bez pytania, dla uczniów ubranych w 

krawaty. 

 

Odwiedziny zarządu w klasach i pytanie o nurtujące uczniów problemy - odpowiedzialny 

zarząd SU. 
 

CZERWIEC 

 

Dzień Dziecka – odpowiedzialna Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły. 
 

17 czerwca Dzień Pustej Klasy – odpowiedzialni wszyscy nauczyciele. 
  

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 

2018/2019 - odpowiedzialny zarząd SU. 

https://fundacja.orange.pl/kurs/wyzwanie/1/test/0

