
Cele działalności Samorządu Uczniowskiego 

• reprezentowanie ogółu uczniów; 

• działanie na rzecz społeczności uczniowskiej; 

• uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów; 

• współpraca z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły; 

• rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania 

współodpowiedzialności za jednostkę i grupę; 

• kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i 

zdyscyplinowania uczniów; 

• dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

 

 

Prezydium SU:                                                                     Opiekunowie: 

Amelia Kowal                                                                             Agnieszka Zarzycka 

Bartosz Tchórzewski                                                                  Agnieszka Krawczykowska 

Maja Wójcikiewicz                                                                      Magdalena Kobylińska 

Julia Sowa                                                                                 Paulina Zalewska 

 

 

 



 

• Wybory samorządów klasowych . 
 

I, II tydzień 
września 2021r. 

 

• Kontynuacja projektu „Adopcja serca”. 
 

wrzesień 2021 r.  

• Inauguracja projektu „Pasta i szczoteczka dla 
Afryki”. 

wrzesień 2021 r.  

• Inauguracja projektu „ Okulary dla Afryki”. wrzesień 2021 r. 
 

 

• Inauguracja projektu „Każdy znaczek wspiera 
misję”. 

wrzesień 2021 r.  

• „Dzień kropki”. 15 września 2021 r.  

 

• Wolontariacka akcja zbierania plastikowych 
nakrętek . 

do końca maja  
2022 r. 

 

• Kontynuacja projektu „Pierwszy piątek miesiąca 
bez prac domowych”. 

1.10. 2021 r. 
 

 

• Inauguracja „Drugie życie książki” 
 

4.10.2021 r.  

• Kolorowa „13” – paski 13.10.2021 r.  

• Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości 
„Ślubowania uczniów klas pierwszych” . 

październik 2021 r.  

• Konkurs na logo SU. Październik 
2021 r. 

 

 

• Wolontariacka kwesta na rzecz renowacji 
zabytkowych pomników znajdujących się na 
Cmentarzu Parafialnym   w Węgrowie.  

2.11.2021 r.  

• „Dzień postaci z bajek i komiksów” 5.11.2021 r. 

 

 



•  „Pierwszy piątek miesiąca bez prac domowych”. 
 

     5.11.2021 r. 

• „Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. 21.11.2021 r. 
 

 

• „Dzień Pluszowego Misia”. 
 

   25.11.2021 r.  

• „Dzień Białych Skarpetek”. 
 

30.11.2021 r. 
 

 

• Dyskoteka szkolna. Loteria fantowa .  
(klasy III – VI godz. 16.30 -18.00  klasy VII-VIII 
godz.18.00-19.30) 

24.11.2021 r. 
 

 

• Przygotowanie gazetki na temat Praw Dziecka. Listopad 2021 r.  

 

• „Pierwszy piątek miesiąca bez prac domowych”.  
 

3.12.2021 r. 

 

 

• „Szkoła pełna Mikołajów” – przygotowanie 
mikołajek  we współpracy z Radą Rodziców . 

6.12.2021 r.  

• Świąteczna akcja dekorowania szkoły . 
 

1-20.12 2021 r.  

• Wolontariacka zbiórka darów dla dzieci  
z Domu Dziecka w Siedlcach . 

17.11.-2.12.2021 r.  

 

• Wolontariacka zbiórka karmy dla zwierząt . 
 

4-15 .01.2022 r. 

 

 

• „Pierwszy piątek miesiąca bez prac domowych”. 
 

7.01.2022 r. 

 

 

• Kolorowa „13” – kolory zimy . 13.01.2022 r. 
 

 

• „Dzień kapcia.” 
 

14.01.2022 r. 
 

 



• „Szkolne duszki” –nocowanie w szkole. 
 

 
styczeń 2022 r. 

 

 

• Akcja dokarmiania ptaków. 

•  

luty, marzec  
2022 r. 

 

• Bal karnawałowy –„ Świat dżungli”. 
 

      luty 2022 r. 

 

 

• „Dzień maski”. 16.02.2022 r.  

 

• „Pierwszy piątek miesiąca bez prac domowych”. 
  

4.03.2022 r.  

• Przegląd „Talent Show-2022” . 
 

21/22.03.2022 r.  

• „Dzień Skarpetek Nie do Pary” na znak 
solidarności z osobami   z Zespołem Downa . 

22.03.2022 r.  

• „Dzień teatru”. 
 

29.03.2022 r.  

 

• „Dzień bez Plecaka”.  
 

1.04.2022 r. 
 

 

• „Pierwszy piątek miesiąca bez prac domowych”. 
 

1.04.2022 r. 
 

 

• „Dzień Czekolady”. 
 

12.04.2022 r. 
 

 

• Kolorowa „13” – wiosna 
 

13.04.2022 r.  

• „Dzień Tańca – 29 IV 2022 r.”. 
 

29.04.2021 2 r.  

  



 

• Dyskoteka. Loteria fantowa. 
 

 

maj 2022 r. 
 

 

• Kolorowa „13” – centki. 
 

13.05.2022 r.  

• „Dzień Szalonych Fryzur”. 24.05.2022 r.  

 

• Wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
 

14.06.2022 r. 

 

 

• Przygotowanie uroczystości zakończenia roku 
szkolnego 2021/2022. 

24.06.2022 r.  

   


