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Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 
 

Lp. Zadania i sposób realizacji: 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni: Efekty: 

1. Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego wrzesień Dyrektor  

2. Organizacja spotkania: 
- wybór Rady Samorządu Uczniowskiego i opiekuna w drodze wyborów 

wrzesień Odchodzący 
Samorząd 

Umiejętność korzystania z przysługujących praw 

3. Ustalenie założeń do planu pracy na bieżący rok szkolny 2014/2015 wrzesień Opiekun SU 
Samorząd 
Uczniowski 

Rozwijanie potrzeby działania. Gotowość do 
współpracy i współdziałania. 

4. Wspólne opracowanie planu działań SU w roku szkolnym 2014/2015. 
Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich 
wykonanie. 

wrzesień Opiekun 
Samorządu 

Umiejętność planowania. 

5. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej potrzeby uczniów. Analiza ankiety i wnioski. wrzesień Samorząd 
Uczniowski 

Umiejętność korzystania z przysługujących praw 
i obowiązków. 

6. Przedstawienie Planu Pracy Samorządu. wrzesień Opiekun 
Samorządu 

Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły. 

7. Uzupełnienie wiadomości o szkolnych dokumentach: 
- Statut Szkoły 
- Plan Wychowawczy Szkoły 
- PSOZ 
- Kalendarz Szkoły 

 

wrzesień Opiekun 
Samorządu 

Znajomość mechanizmów i reguł działających w 
szkole. 

8. Utworzenie Grup wsparcia w ramach organizacji pomocy w dziedzinach: sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, 
naukowej, rozwoju zawodowego, promocji szkoły, wolontariatu, historii i tradycji, porządkowej. Ustalenie osób 
odpowiedzialnych za koordynacje działań z nauczycielem prowadzącym. 

październik Opiekun SU Umiejętność korzystania z przysługujących praw 
i obowiązków. 

10. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów: 
- angażowanie się uczniów w przedsięwzięcia SU wynikające z planu pracy szkoły 

cały rok Samorząd 
Uczniowski 

Odpowiedzialność za szkołę i jej zewnętrzny 
wizerunek. Rozwijanie szacunku dla 
poszanowania wspólnego dobra. 

11. Otrzęsiny klas pierwszych październik SU, opiekun Rozwijanie umiejętności pomocy koleżeńskiej, 
odnajdywania się w nowym środowisku. 



12. „Dzień życzliwości” 21 listopada opiekun Kształtowanie postaw społecznego 
zaangażowania. Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności i życzliwości 

13. Organizacja Loterii Mikołajkowej grudzień Opiekun, SU Rozwijanie potrzeby aktywności, organizacji 
imprez 

14. Udział w szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych: 
„Góra Grosza”, współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu 

cały rok Opiekun, SU Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi, 
bezinteresowne działanie na rzecz innych. 

15. Organizacja konkursów na terenie szkoły: 
- konkurs na kartkę świąteczną „Wielkanoc” 
- konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi, nawołujący do ochrony przyrody i środowiska 

cały rok Opiekun ,SU Rozwijanie zdolności twórczych i zainteresowań. 

16. Pierwszy Dzień Wiosny marzec SU, opiekun Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu 
społecznym. 

17. Dzień Dziecka czerwiec SU, opiekun Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu 
społecznym. 

18. Opiekujemy się gazetką ścienną samorządu: 
- gazetka „Dzień Edukacji Narodowej” 
- gazetka „11 listopada” 
- gazetka „Boże Narodzenie” 
- gazetka „Walentynki” 
- gazetka „Wiosna, wiosna” 
- gazetka „Wielkanocne jajo” 
- gazetka „3 maja” 
- gazetka „Uśmiechnij się – nadszedł Dzień dziecka” 

cały rok SU, opiekun Kształtowanie postaw społecznego 
zaangażowania. Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności. Promowanie zdrowego stylu 
życia. 

19. Dokumentowanie działalności Samorządu: 
- protokoły zebrań 
- sprawozdania 
- dokumentacja fotograficzna 
- dokumentacja finansowa 

cały rok SU, opiekun Umiejętność prowadzenia działalności 
samorządowej 

20. Wybór nowego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016: 
- zgłoszenie kandydatów 
- wybory 
- ogłoszenie wyników 

wrzesień 2014 SU, opiekun, 
Dyrektor szkoły 

Rozwijanie samorządności i odpowiedzialności 

21. Udział w pracach Komisji Etyki ZSR cały rok Wyznaczeni 
członkowie SU 

Umiejętność prowadzenia działalności 
samorządowej 

22. Udział w spotkaniu z rodzicami Cały rok Przedstawiciele 
SU 

Umiejętność prowadzenia działalności 
samorządowej 

 
Nasze zadania: 

- w Samorządzie Uczniowskim pracują uczniowie zaangażowani  i solidni, 
- organizujemy imprezy kulturalne i okolicznościowe, 
- wdrażamy własne pomysły, 
- działamy dla uczniów, 
- współpracujemy z nauczycielami, 
- znamy swoje prawa i obowiązki, 
- mamy prawo do wyrażania własnego zdania i do własnych poglądów, 
- mamy prawo przedstawiać własne pomysły i je realizować, 
- mamy dobry kontakt z Dyrektorem Szkoły 
- jesteśmy zgrani i aktywni, 
- mamy możliwość wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego 

Opracowanie: Samorząd Uczniowski 
 


