
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 
 

 

 

Celem działania Samorządu jest: 

a) rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych 

b) przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego 

uczestnictwa w życiu społecznym, 

c) tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności 

uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte 

zadania, 

d) podejmowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, 

e) integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz 

środowiska lokalnego, 
 

Działalność w Samorządzie: 

- uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań, 

- uczy planowania i zamierzania osiąganych celów, 

- uczy podstaw i postaw obywatelskich, 
 

 

 
Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1.Czynne 

uczestnictwo w 

organizacji życia 

szkolnego: 

-Ochrona 

uprawnień 

uczniów 

określonych w 

Statucie szkoły 

 -Troska o interesy 

społeczności 

uczniowskiej 

1. Opracowanie planu 

pracy z 

uwzględnieniem 

różnych propozycji   od 

przedstawicieli 

samorządów 

klasowych. 

2. Opracowanie 

harmonogramu imprez 

i uroczystości 

szkolnych. 

4. Prowadzenie kącika 

SU. 

5. Okresowa analiza i 

ocena pracy- zebrania, 

apel, prezentowanie 

wyników nauczania 

„Nasi najlepsi”, „Nasi 

laureaci” 

6.Pełnienie dyżurów 

szkolnych 7.Praca 

Opiekunowie i Rada 

SU 

Opiekunowie SU 

 

Opiekunowie SU 

 

Sekcje 

 

Opiekunowie i Rada 

SU 

 

 

 

Sekcja porządkowa i 

higieniczna 

 

Opiekunowie i Rada 

SU 

 

 

 

IX 2014 

IX 2014 

 

cały rok 

 

II, VI 2014 

 

 

cały rok  

 

 

cały rok 

 



rzecznika ds. uczniów 

8.Reprezentowanie 

interesów kolegów i 

koleżanek wobec               

społeczności szkolnej 

9.Organizowanie 

prelekcji o prawach i 

obowiązkach ucznia. 

10. Poznawanie historii 

lokalnej i 

przedstawianie jej 

uczniom w sposób 

atrakcyjny. 

11. Opiniowanie 

dokumentów 

szkolnych. 

 

 

W miarę potrzeb 

2. Organizacja lub 

współudział w 

organizacji imprez 

szkolnych i 

pozaszkolnych. 

 

1. Otrzęsiny klas I 

Zawodowych. 

Gimnazjum, Szkoły 

Przysposabiającej do 

Pracy. 

2. Dyskoteka z okazji 

Dnia Chłopaka. 

3. Współudział w 

organizacji Andrzejek 

4. Poczta 

walentynkowa 

5.  Organizacja 

Sejmiku Samorządów 

Uczniowskich. 

6. Współpraca z 

organizacjami 

działającymi na terenie 

szkoły. 

Opiekunowie SU, 

sekcja kulturalna 

 

Sekcja kulturalna 

 

Sekcja kulturalna 

 

Sekcja kulturalna 

Opiekunowie i Rada 

SU 

 

Opiekunowie SU, 

sekcja turystyczna 

Opiekunowie, Rada 

, sekcje SU 

 

 

IX 2014 

 

 

IX 2014 

 

XI 2014 

 

II 2014 

IV 2015 

wg potrzeb 

cały rok 

 

3.Organizacja 

życia wewnątrz 

klasy. 

1. Wdrażanie 

Regulaminu Ucznia: 

dbałość o higienę 

osobistą, wygląd 

zewnętrzny, ład i 

porządek w klasach, na 

korytarzach. 

2. Wybory do 

Samorządów 

klasowych- organizacja 

pracy w ramach godzin 

wychowawczych 

Opiekunowie, Rada 

i sekcje SU 

 

 

 

 Opiekunowie 

,Wychowawcy klas 

cały rok 

 

 

 
IX 2014 

 

4 Działalność 

charytatywna                          

 

Włączenie się w akcje 

charytatywne: 

Opiekunowie i Rada 

SU 

 

 

X 2014 

 

 



1.Akcja "Góra grosza" 

2 .Akcja "Wielka 

Orkiestra Świątecznej 

Pomocy” 

3. Zbiórka dla zwierząt 

w zamojskim 

schronisku  

(karma) 

4.Zbiórka nakrętek dla 

chorych dzieci 

 

I 2014 

 

 

III 2015 

 

Cały rok 

 
 


