
Samorząd szkolny  

 

Ekologia 

  Pomoc w organizowaniu stojaków na rowery i utrzymaniu ich. 

    Przygotowanie kampanii "Poznaj swoje środowisko". 

    Sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, praca nad zakładaniem parków miejskich. 

    Praca nad wykrywaniem źródeł zanieczyszczania środowiska. 

    Zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi, dni sprzątania Ziemi itp. 

    Zorganizowanie sesji poświęconej sprawom środowiska. 

 

Imprezy towarzyskie 

    Zabawy (dzień chłopaka, Walentynki, święto Wiosny itp.). 

    Poczta walentynkowa. 

    Zabawa pożegnalna dla maturzystów. 

    Uroczysty bal. 

    Piknik dla ... 

    Wspólne śniadanie. 

    Zabawa zapoznawcza dla pierwszych klas. 

    Koncerty: rockowe, folkowe, country, itd. 

    Zabawa noworoczna. 

    Kolacja ze wspólnego garnka. 

    Zabawa ludowa. 

    Festiwale. 

    Kulig. 

    Rajd pieszy. 

    Lekcje tańca. 

    Bal przebierańców. 



Konkursy 

 

    Konkurs na wybór  , godła, pieczęci, maskotki, piosenki klasy. 

    Współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na różne cele charytatywne. 

    Konkursy świąteczne na najbardziej pomysłową dekorację sali, korytarza. 

    Dzień sportów alternatywnych (hula-hop, rzut talerzykami, walka na poduszki, itp). 

 

Kontakty z uczniami 

    Zbieranie opinii uczniów. 

Kontakty z nauczycielami 

 Organizowanie imprez sportowych dla uczniów i nauczycieli. 

    Zorganizowanie klubów dyskusyjnych uczniów i nauczycieli. 

    Zorganizowanie dnia, w którym uczniowie przejmują rolę nauczycieli. 

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

 

Kontakty z rodzicami 

  Zachęcanie rodziców do czynnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców. 

    Prośba o pełnienie dyżurów podczas imprez szkolnych. 

    Wysyłanie podziękowań do rodziców, którzy pomagają w realizacji planów Rady Uczniowskiej. 

 

Kontakty z administracją 

   Ustalenie planu regularnych spotkań uczniów z dyrekcją szkoły. 

     

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe 

    Przyznawanie nagród za wiedzę lub wykonanie konkretnych zadań. 

    Spotkanie z miejscowymi biznesmenami i przedstawicielami władzy. 

    Wymyślenie stałego sposobu uhonorowania uczniów wyróżniających się (tablica honorowa,  

prezentacja w gazetce, "sala chwały" itp). 



Postawa obywatelska 

    Czuwanie nad przebiegiem różnych wyborów w szkole. 

    Zapraszanie przedstawicieli władz lokalnych i administracji państwowej na spotkania z uczniami. 

    Poznawanie pracy ludzi dorosłych przez całodzienne towarzyszenie im w pracy. 

    Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej. 

 

 

Postawy uczniów 

    Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowej ankiety "Czy lubisz swoją szkołę?". 

    Przeprowadzanie wśród uczniów sondaży w sprawach ważnych dla życia szkoły i nie tylko. 

    Przeciwdziałanie wandalizmowi. 

    Przeprowadzanie dyskusji (w tym panelowych) na tematy interesujące uczniów. 

    Przyznawanie nagrody "cichego bohatera" osobie, która przyczyniła się do dobrej atmosfery w 

szkole, ale jest niedoceniania. 

    Organizowanie dyskusji między nauczycielami i uczniami na temat problemów szkolnych. 

 

Poradnictwo 

    Zorganizowanie dnia informacji o studiach wyższych. 

    Propagowanie informacji o możliwościach pracy wakacyjnej. 

 

 

Poznawanie szkoły 

    Odwiedziny w szkołach, z których będą się rekrutowali nowi uczniowie i spotkania z nimi. 

    Wyznaczenie starszym uczniom roli opiekunów i przewodników. 

    Nagranie filmu o typowym tygodniu w szkole i pokazywanie go nowym uczniom. 

    Przedstawienie humoreski o tym, co szkoła ma do zaproponowania. 

    Zorganizowanie specjalnego spotkania dla nowych uczniów. 

 



    Praca na rzecz dzieci 

    Ochotnicza praca w żłobkach, przedszkolach lub domach dziecka. 

    Ochotnicza praca w bibliotekach - czytanie i opowiadanie dzieciom bajek. 

    Udział w akcji "Gwiazdka dla każdego dziecka". 

    Robienie zabawek na zajęciach w szkole. 

 

Prace na rzecz szkoły 

    Pełnienie dyżurów na korytarzach. 

    Utrzymywanie tablic informacyjnych na korytarzach. 

    Zdobywanie ciekawych reprodukcji i zawieszanie ich na korytarzach. 

    Prowadzenie kroniki. 

    Pełnienie funkcji gospodarzy na imprezach szkolnych. 

    Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych. 

    Prowadzenie skrzynki życzeń. 

    Zwracanie uwagi na rzeczy i miejsca, które trzeba naprawić. 

    Troska o estetykę  pomieszczeń. 

    Troska o zieleń wokół szkoły. 

    Sprzątanie terenu wokół szkoły. 

    Postawienie przed szkołą stojaków dla rowerów. 

    Zaplanowanie serii wykładów. 

 

 

Praca na rzecz środowiska lokalnego 

    Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych w celu poznania planów rozwoju tego terenu. 

    Praca w schroniskach dla zwierząt. 

    Spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji zajmujących się zdrowiem. 

    Zbieranie książek i czasopism dla domów dziecka, domów opieki, szpitali. 



    Informowanie lokalnych klubów i organizacji o pracy Rady Uczniowskiej. 

    Odwiedziny w domach osób starszych i w domach starców. 

    Zorganizowanie w szkole wieczoru dla rodziców. 

    Organizowanie zbiórek na rzecz organizacji charytatywnych. 

    Poznawanie historii lokalnej i przedstawianie jej uczniom w sposób atrakcyjny. 

 

Praca na rzecz uczniów 

    Urządzanie wystaw prac uczniów: rysunków, rękodzieła, fotografii, itp. 

    Propagowanie gospodarności i oszczędności na terenie szkoły. 

    Prowadzenie  sklepiku szkolnego / bufetu? 

    Wyeliminowanie znęcania się nad pierwszoklasistami i innych przejawów okrucieństwa. 

    Uzyskanie zniżki dla uczniów w miejscowych kinach, siłowni, itp. 

    Koordynacja programu imprez szkolnych. 

    Zapewnienie uczniom możliwości słuchania muzyki podczas przerw. 

    Prowadzenie szkolnego działu reklamy, z którego mogą korzystać różne szkolne koła i organizacje. 

    Zorganizowanie tablicy ogłoszeń dla uczniów. 

    Wysyłanie do chorych uczniów kartek i prezentów. 

    Pilnowanie porządku wśród uczniów. 

    Pomoc w nauce uczniom słabszym. 

    Propagowanie imprez kulturalnych, sportowych itp. 

    Zorganizowanie giełdy używanych podręczników. 

 

Prawa i obowiązki ucznia 

    Przygotowanie Karty Praw i Obowiązków Ucznia. 

    Wprowadzenie zmian w Statucie szkoły lub regulaminach. 

    Wprowadzenie członków społeczności uczniowskiej do komisji układającej plan pracy szkoły. 

    Opracowanie systemu nagradzania i wyróżniania uczniów. 



    Prezentowanie poglądów uczniów różnym grupom dorosłych. 

    Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, której celem jest określenie stopnia świadomości swych 

praw i obowiązków. 

 

Publikacje 

    Comiesięczne kalendarium imprez. 

    Roczne kalendarium pracy Rady Uczniowskiej. 

    Gazeta, biuletyn informacyjny, informator o szkole. 

    Książka adresowa lub telefoniczna uczniów i dla uczniów. 

    Redagowanie działu w gazecie szkolnej lub lokalnej. 

    Regulamin Samorządu, regulamin wyborów, regulamin pracy Zarządu itp. 

    Zdjęcia i życiorysy kandydatów do Rady. 

    Wyciąg najważniejszych praw i obowiązków ucznia. 

    Dokumenty zawierające prawa i obowiązki ucznia. 

 

Stosunki międzynarodowe 

   Współpraca z organizacjami międzynarodowymi np. CARE, UNICEF, Międzynarodowy Czerwony 

Krzyż, Amnesty International. 

    Zorganizowanie zabawy, z której dochód zostanie przeznaczony na UNICEF. 

    Powakacyjne spotkanie z uczniami, którzy byli za granicą: podzielenie się wrażeniami, wyświetlanie 

przeźroczy itp. 

    Organizowanie dni kuchni innych krajów. 

    Spotkania z prelegentami z innych krajów. 

 

Samokształcenie 

    "Dni edukacji alternatywnej". 

    Proponowanie zajęć poszerzających program szkolny i rozwijających zainteresowania uczniów. 

    Opracowanie programu pomocy uczniom słabym. 

    Organizowanie dorocznych sesji, warsztatów itp 



Sport 

    Organizowanie konkursów między klasami na najczęściej kibicującą klasę. 

    Sprzedawanie podczas rozgrywek prażonej kukurydzy itp. 

    Zorganizowanie podczas rozgrywek specjalnego sektora dla przywódców kibiców. 

    Zaplanowanie dla całej szkoły dnia na boisku. 

    Organizowanie sportowych rozgrywek między klasami, kółkami itp. 

 

Spotkania 

    Zaplanowanie dyskusji panelowej. 

    Wystawienie operetki, koncertu, jednoaktówki, kabaretu itp. 

    Zaproszenie mówców z prelekcjami. 

    Pokazywanie w gablotach prac kółek szkolnych. 

    Spotkania z innymi szkołami (zapraszanie ich do siebie, wizyty u nich). 

    Pokazywanie filmów, przeźroczy, kronik z podróży. 

    Przygotowanie spotkania "Kto jest kim?", aby przedstawić członków Rady Uczniowskiej. 

    Przeprowadzenie pokazowego zebrania Rady. 

    Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety "Czym powinien się zająć zarząd samorządu?". 

    Opracować system oceny zebrań samorządu. 

    Uroczyste obchody świąt, rocznic itp. 


