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Kalendarz imprez Samorządu Uczniowskiego 2021/2022 

Przewodnicząca: Milena Honzek7b 

Zastępczyni: Maja Włodarczyk 7b 

Sekretarz: Julia Gorycka 

Skarbnik: Agnieszka Wargenau 

Opiekunowie: Justyna Bielec, Kinga Marciniak-Czupryna 

Wsparcie działań SU w kl.0-3 Katarzyna Kaźmierczak 

Sekcja gazetkowa: Magdalena Kosińska, Mariola Grochot 

Koordynator spraw technicznych: ks. Piotr Róg 

 

Wrzesień 2021 

1. Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki – ogłoszenie konkursu plastyczno-literackiego. 

2. Przygotowanie kampanii kandydatów do SU i Młodzieżowej Rady Gminy. 

3. Szkolna Debata Kandydatów on-line transmitowana na żywo. 

4. 30.09.21 r. Obchody Dnia Chłopaka – kupony zwalniające z odpowiedzi dla chłopców 4-8. 

5. Wybór Samorządu Uczniowskiego – głosowanie.  

Październik 2021 

1. 10 października - Obchody Dnia Drzewa – posadzenie drzew wokół szkoły.  

Współpraca z Nadleśnictwem w Niepołomicach i nauczycielem geografii. 

2. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy.  

3. 25 października – Dzień Kundelka (zbiórka karmy dla psów i współpraca ze schroniskiem) 

4. 29 października – Dzień Spódnicy (konkurs klasowy),  Dzień Dyni (konkurs Dyniowy Zawrót 

Głowy!) Najbardziej wesoła dynia! 

Listopad 2021  

1. 5 listopada – Dzień Postaci z Bajek. Szkolna rewia postaci z bajek, mitologii i historii. 

2. 8 listopad – Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. 

3. 10 listopada – Dzień Młodzieży – debata szkolna nt. aktualnych problemów i wyzwań,  

z jakimi muszą mierzyć się młodzi ludzie, jakość życia współczesnych nastolatków. 

4. 11 listopada – uroczysta wieczornica (montaż słowno-muzyczny, akademia z udziałem całej 

społeczności szkoły – w razie konieczności transmisja on-line). 
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5. 19 listopada - Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF (Dzień na 

niebiesko, konkurs). 

6. Familiada uczniowsko – nauczycielska (teleturniej). 

7. 22 listopada Dzień Życzliwości i Pozdrowień  

Grudzień 2021 

1. Mikołajki, promocja idei wolontariatu – udział w akcji „Szkoła z pasją pomagania”  

i przygotowanie prezentów dla podopiecznych fundacji Alma Spei,  

2. II Szkolny Konkurs Samorządowy Co mi w duszy gra? Kolędy i pastorałki.  

2. Jasełka szkolne – udział społeczności szkoły lub transmisja on-line. 

3. Internetowa skrzynka życzeń. 

4. Konkurs na Piernikowe Grono Pedagogiczne (wykonanie z pierników podobizny 

nauczycieli). 

Styczeń 2022 

1. Święto Patrona Szkoły – uroczysta akademia. 

2.  Dni pełne cooltury – tydzień dobrego zachowania.  

Luty 2022 

1. Obchody walentynek – skrzynka miłosna, konkurs Kartka dla bohatera literackiego. 

2. 21 lutego -  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – konkursy, turnieje, akcje.  

Marzec 2022 

1.Obchody Dnia wiosny.  

2. 8 marca  Dzień Kobiet 

3. 20 marca Światowy Dzień Zespołu Downa (Załóż skarpetkę nie do pary!) 

4. 26 marca Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru  

 

Kwiecień 2022 

 

1. 22 kwietnia Dzień Ziemi – akcja sprzątania najbliższej okolicy, konkurs. 

 

Maj 2022 

 

1. Uczczenie rocznicy 3 Maja – konkurs, apel. 

 

Czerwiec 2022 
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1. 1 czerwca – obchody Dnia Dziecka – Akcja „Zamieńmy się rolami” , niespodzianka dla uczniów, 

Dzień Radości i Zabawy – rozgrywki między klasami, turnieje sportowe. 

  

2. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022. 

 

Ponadto: 

- bieżące monitorowanie potrzeb społeczności szkolnej  i współpraca z Radą Rodziców, 

- protokołowanie spotkań SU, 

- organizacja debat i dyskusji panelowych z udziałem zaproszonych gości, 

- Przerwa na książkę – jedna przerwa w miesiącu z czytaniem, 

- Dni  bez pytania – losowanie w każdym miesiącu,  

- organizacja aerobiku uczniowsko-nauczycielskiego, 

- kultywowanie tradycji lokalnej i państwowej – udział w akcjach MEN, 

- udział w akcjach charytatywnych – „Szkoła z pasją pomagania”, 

- współpraca z lokalnymi instytucjami - artykuły do Gazety Niepołomickiej i inne.  

 - przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”, 

- udział w projektach, do których została zgłoszona szkoła w roku 2021/2022 - „Z kulturą mi 

do twarzy”. 

 

Plan dopuszcza modyfikacje zależne od okoliczności, pomysłowości i propozycji 

wdrażanych i przedstawianych przez jego członków, opiekunów, uczniów, nauczycieli         

i dyrekcji. Wszystkie działania i ich formy zależą od aktualnej sytuacji związanej                 

z pandemią, ponieważ kwestią nadrzędną jest bezpieczeństwo.  

 

 

Opracowały: 

Justyna Bielec 

Kinga Marciniak – Czupryna 

 

 


