
Miesiąc 

 

Zadania Forma realizacji 

Wrzesień - Wybory do samorządu 

uczniowskiego (P5 

Wychowanie do wartości, 

kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych) 

 

- Ogłoszenie rocznego 

konkursu pt: ,,Klasa na 

medal,,; 

- Zorganizowanie i 

przeprowadzenie wyborów 

do SU; 

 

-Przedstawienie regulaminu 

konkursu na gazetce 

Samorządu 

Październik  - Dzień Edukacji 

Narodowej; 

 

-Rozpoczęcie konkursu na 

zbiórkę nakrętek 

- Przygotowanie 

upominków i życzeń dla 

pracowników szkoły; 

 

- Ogłoszenie konkursu 

,,Zbieramy nakrętki’’ przez 

przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego 

Listopad -Obchody Narodowego 

Święta Niepodległości ; 

 

-Konkurs na najładniej 

ozdobioną maseczkę ( P2 

przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa) 

 

-21 listopad ,, Dzień 

życzliwości’’ 

( P5 Wychowanie do 

wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie 

norm społecznych) 

- Przygotowanie 

okolicznościowych gazetek 

w salach ; 

 

-Przeprowadzenie konkursu 

na najładniejszą maseczkę 

 

- Rozdanie uczniom miłych 

słów na karteczkach i 

cukierków 

Grudzień -Mikołajki 

 

-Świąteczny wystrój klasy 

-Mikołaj w szkole- 

rozdawanie skromnych 

upominków; 

 

-Ocena wystroju klasy 



Styczeń - 13.01.2021 – 

Międzynarodowy Dzień 

Krawata i muszki 

 

-Rozstrzygnięcie 

semestralnej zbiórki 

nakrętek; 

 

-Podsumowanie pracy SU 

za I semestr 

-Przeprowadzenie Dnia 

Krawata i muszki 

 

-Wyniki zbiórki i 

przekazanie nakrętek na 

fundacje ,, W trosce o 

życie’’; 

 

- Dyskusja, analiza i uwagi 

dotyczące pracy SU 

Luty -Poczta Walentynowa; 

 

-Walentynkowa gazetka; 

 

- Walentynkowy wystrój  

klasy; 

 

-II edycja ,, Dnia koloru’’ 

 

- Doręczenie 

korespondencji 

walentynkowej przez ,, 

szkolnych listonoszy’’; 

 

-Ocena gazetki klasowej; 

 

Oocena wystroju klasy 

 

-Przeprowadzenie II edycji 

konkursu ,,Dzień koloru’’ 

Marzec -Dzień kobiet 

 

-,,Dzień kapcia’’ 

-Życzenia dla pań; 

-Sprawdzenie frekwencji z 

okazji 

,, Dnia kapcia’’ 

Kwiecień -Konkurs na najładniejsze 

jajko wielkanocne; 

 

-III edycja,, Dnia Koloru’’ 

-Ocena przygotowanych 

jajek wielkanocnych  

 

-Przeprowadzenie III edycji 

konkursu ,,Dzień koloru’’ 

Maj -Uczczenie rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

-Ocena gazetek na święto 

Konstytucji 3 Maja 

Czerwiec -Rozstrzygnięcie 

semestralnej zbiórki 

nakrętek; 

 

-Dzień dziecka i sportu; 

 

- Wyniki konkursu ,, Klasa 

na medal’’ 

 

-Wyniki zbiórki i 

przekazanie nakrętek na 

fundację 

 ,, W trosce o życie ‘’ 

 

-Współzawodnictwo 

sportowe klas; 

 

-Ogłoszenie wyników 



 

-Podsumowanie pracy SU 

za rok szkolny 2020/2021 

całorocznego konkursu ,, 

Klasa na medal’’ oraz 

przyznanie nagród 


