
 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego 2017/2018 
  

Na rok szkolny 2017/2018 Samorząd Uczniowski przyjął następujące cele ogólne za priorytetowe: 

1. Integracja zespołu szkolnego. 

2. Uczenie współpracy, wyrabianie nawyków systematyczności i obowiązkowości. 

3. Rozwijanie szacunku dla pracy innych. 

4. Wdrażanie do zachowania zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich. 

5. Umacnianie poczucia związku z zespołem klasowym i szkolnym. 

6. Pobudzanie do pielęgnowania ciągłości tradycji. 

 

Lp. Przedsięwzięcie Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

Monitoro-

wanie 
Promocja działań 

1. Zorganizowanie 

walnego 

zebrania 

Samorządów 

Klasowych 

Zawiadomienie trójek klasowych o terminie 

zebrania 

Zarząd SU Początek 

września 

Opiekun SU Protokół zebrania 

Przedstawienie sprawozdania z działalności 

SU za rok szkolny 2016/2017 przez 

dotychczasową przewodniczącą. 

Ustalenie terminu wyborów do SU w roku 

bieżącym 

2. Wybory 

uzupełniające do 

Zarządu. 

Przygotowanie 

akcji 

przedwyborczej. 

Zgłoszenie przez poszczególne klasy 

kandydatów do SU. 

Przeprowadzenie wyborów. 

Gospodarze klas, 

powołana szkolna 

komisja wyborcza 

Koniec 

września 

Opiekun SU Wywieszenie wyników 

wyborów na tablicy ogłoszeń. 

Protokół. Informacja do prasy i 

kroniki szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły. 

5. Zbiórka dla 

Burka 

/gromadzenie 

karmy dla psów/ 

 

Ogłoszenie akcji i organizacja stoiska. 

  

Zarząd SU Październik Opiekun SU 

Dyrektor 

Protokół. 

Informacja do prasy i kroniki 

szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły 

6. Upamiętnienie 

święta 

niepodległości 

Uzgodnienie czynności z dyrekcją. 

 

Rozpowszechnienie informacji o 

przeprowadzanych czynnościach. 

Zarząd SU Listopad Opiekun SU Protokół. Relacja 

fotograficzna. 

7. Dyskoteka 

andrzejkowa 

Zorganizowanie zespołu do oprawy 

muzycznej. 

Zarząd SU Listopad Opiekun SU 

Dyrektor 

Protokół. 

Informacja do prasy i kroniki 



  

  

  

Ustalenie zespołów odpowiedzialnych za 

przeprowadzenie wróżb 

szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły 

8. Spotkanie z 

gospodarzami 

klas III-VII sp i 

2-3 gim 

Spotkanie Zarządu SU z gospodarzami klas. 

Wysłuchanie opinii, dyskusja nad sprawami 

zgłoszonymi przez gospodarzy klas. 

Zastępca 

przewodn. ZSU 

Listopad Przewodnicz. 

ZSU 

Protokół. 

Informacja do prasy i kroniki 

szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły 

9. 6 grudnia - 

Dzień 

Dobroczynności, 

Choinka 

szkolna. 

Mikołajki 

Przystrojenie choinki szkolnej. 

Przygotowanie stroju Mikołaja oraz słodyczy; 

kiermasz, loteria, muzyka świąteczna. 

Rozpowszechnienie informacji o 

przeprowadzanych czynnościach. 

Sekcja 

gospodarcza 

Grudzień Opiekun SU Protokół. 

Informacja do prasy i kroniki 

szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły 

10. Wsparcie ZHP w 

corocznej akcji 

Wielkiej 

Orkiestry 

Świątecznej 

Pomocy 

Zbiórka pieniędzy. 

Dyskoteka. 

Loteria i kiermasz ciast.  

Sekcja 

finansowo- 

gospodarcza. 

Sekcja kulturalna. 

Styczeń Opiekun SU 

  

-podziękowanie 

-informacja do prasy i kroniki 

szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły. 

11. Podsumowanie 

wyników pracy 

za I semestr. 

Spotkanie z Dyrektorem ZS 2. 

Omówienie działalności SU w I semestrze. 

Podziękowanie za współpracę w ciągu 

pierwszego półrocza 

Przewodniczący 

SU 

Koniec 

stycznia 

Opiekun SU 

Dyrektor 

Protokół. 

Materiał na stronie SU. 

11. Dzień 

Bezpiecznego 

Internetu 

Akcja informacyjna na szkolnych 

korytarzach.  

Zorganizowanie na łączniku stanowisk 

komputerowych. 

Rozdawanie ulotek informacyjnych dla 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Przewodniczący 

SU i Zarząd SU 

Luty Opiekun SU Protokół. 

Informacja do prasy i kroniki 

szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły 

12. Walentynki Kartki walentynkowe przygotowane przez 

uczniów rozprowadzane poprzez specjalną 

szkolną pocztę. 

Koncert życzeń – łącznik + „telebimek” 

szkolny. 

Rozpowszechnienie informacji o 

przeprowadzanych czynnościach 

Sekcja kulturalna Luty Opiekun SU Protokół. 

Materiał na stronie SU. 



 

13. Organizacja 

pierwszego dnia 

wiosny 

Zebranie samorządów klasowych. 

Ustalenie porządku pierwszego dnia wiosny. 

Sekcja kulturalna 

Zarząd SU 

Gospodarze klas 

Marzec Opiekun SU 

Wychowawcy 

klas 

Dyrektor 

Podsumowanie pierwszego 

dnia wiosny: protokół,  

Informacja do prasy i kroniki 

szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły. 

14. Wybory 

Nauczycieli 

Roku 

Organizacja przebiegu konkursu w 

kategoriach:  

- nauczanie początkowe,  

- klasy IV-VI,  

- gimnazjum 

Jedna z zasad: uczniowie danej klasy nie 

mogą głosować na swojego wychowawcę. 

Sekcja kulturalna Kwiecień Opiekun SU Ogłoszenie wyników na 

szkolnych apelach. 

Protokół. 

Informacja do prasy i kroniki 

szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły 

15. Dyskoteka 

wiosenna 

Uzyskanie zgody Dyrektora. 

Zorganizowanie sprzętu do prezentowania 

muzyki, przebiegu imprezy oraz opieki nad 

uczestnikami zabawy. 

Sekcja kulturalna 

Zarząd SU 

Maj Opiekun SU Protokół. 

Materiał na stronie SU. 

16. Mam Talent 

 

Przeprowadzenie szkolnych eliminacji i finału 

zabawy, w której uczestniczyć będzie 

utalentowana wszechstronnie młodzież z 

naszej szkoły. 

Finaliści zaprezentują się podczas szkolnego 

apelu. 

Sekcja kulturalna 

Zarząd SU 

Maj Opiekun SU Protokół. 

Informacja do prasy i kroniki 

szkolnej oraz na stronę 

internetową szkoły 

17. Samorząd 

Uczniowski w 

mojej szkole. 

Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety 

ewaluacyjnej.  

Zebranie wyników, opracowanie wniosków. 

Zarząd SU Czerwiec Opiekun SU Protokół. 

Materiał na stronie SU. 

18. Podsumowanie 

pracy w roku 

szkolnym 

2017/2018 

Spotkanie z Dyrektorem ZS 2. 

Omówienie działalności SU w mijającym 

roku szkolnym – prezentacja wyników 

ankiety ewaluacyjnej. 

Podziękowanie za współpracę, wręczenie 

upominków absolwentom kończącym pracę z 

Zarządzie SU. 

Zarząd SU Koniec 

czerwca 

Opiekun SU Protokół. 

Materiał na stronie SU. 

Projekt planu w czasie roku szkolnego, w miarę potrzeb może zostać zmodyfikowany. Zarząd SU chętnie podejmie nowe działania wynikające 

z potrzeby chwili.  



Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

Przewodnicząca – Magdalena Domańska ……………………………………………………………………………. 

Zastępca – Nikola Łaszczych, ……………………………………………………………………………. 

Skarbnik – Cezary Jastrzębowski, ……………………………………………………………………………. 

Sekretarz – Alicja Wiśniewska ……………………………………………………………………………. 

Członkowie ZSU: 

Szymon Nowacki, ……………………………………………………………………………. 

Julia Urbanowska, ……………………………………………………………………………. 

Mateusz Sobotka, ……………………………………………………………………………. 

Aleksandra Jastrzębowska, ……………………………………………………………………………. 

Kamil Godlewski, ……………………………………………………………………………. 

Zuzanna Serowik ……………………………………………………………………………. 

Opiekun – Piotr Kościjańczuk ……………………………………………………………………………. 


