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PLAN PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w
tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę
szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.
Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej,
twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania. Samorząd
Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym
szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:
 doskonalenie samorządności, praworządności i demokracji;
 wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej;
 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania
uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy;
 podejmowanie działań na rzecz ochrony praw ucznia;
 uwrażliwianie na potrzeby innych osób;
 integrowanie społeczności szkolnej;
 znajomość przez młodzież swoich praw i obowiązków
 tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
 przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na
terenie szkoły i poza nią
 tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów przez
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
 tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 podtrzymywanie tradycji
 włączenie rodziców w sprawy szkoły
Plan Pracy SU ma charakter otwarty, będzie uzupełniany w miarę potrzeb i napływu nowych
inicjatyw.

cały rok szkolny

TERMIN

ZADANIA
Współpraca z Dyrekcją szkoły,
nauczycielami, wychowawcami klas i
opiekunami
kół
zainteresowań,
pedagogiem szkolnym, internatem
szkolnym, Radą Rodziców
Współpraca
z
organizacjami,
stowarzyszeniami, instytucjami z
lokalnego środowiska

Stałe informowanie społeczności
szkolnej o życiu szkoły, pracy i
akcjach SU - prowadzenie tablicy
informacyjnej
i
gazetek
okolicznościowych,
prowadzenie
strony internetowej, artykuły w
gazetce szkolnej
Aktualizacja gabloty Samorządu
Uczniowskiego
Realizacja zadań wynikających z
bieżących wydarzeń w
funkcjonowaniu szkoły.
Inauguracja roku szkolnego
- organizacja uroczystości
2016/2017

wrzesień

udział delegacji SU w miejskich
obchodach rocznic „Wybuchu II
wojny światowej”
Organizacja giełdy podręczników
szkolnych.

październik

FORMY REALIZACJI

Organizacja dyżurów
uczniowskich podczas przerw.
Przeprowadzenie wyborów do SU
na rok szkolny 2016/2017 oraz
opracowanie planu pracy SU.
Ustalenie składu osobowego
zarządu na rok szkolny 2016/2017.
Organizacja spotkania z rodzicami
klas I i programowo wyższych.
Ustalenie harmonogramu dyżurów
uczniów podczas spotkań z
rodzicami.
Spotkanie z Dyrektorem szkoły
Obchody Dnia Edukacji
Narodowej i Ślubowanie klas
pierwszych

16 października Światowy Dzień
Żywności
Organizacja wraz z Zarządem
Internatu planu na najbliższy rok
szkolny

OSOBY
WSPÓŁPRACUJĄCE
Dyrektor, opiekunowie SU,
uczniowie, rodzice,
nauczyciele, pedagog
opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego, uczniowie,
radio 5, Urząd Miasta,
Starostwo Powiatowe, Caritas
opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego, uczniowie

Opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego, uczniowie
opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego, uczniowie
Dyrektor, opiekun SU,
uczniowie

- udział w uroczystości
- złożenie kwiatów pod
pomnikiem
- organizacja kiermaszu
podręczników
- grafiki dyżurów

SU,

- wybory samorządów
klasowych i samorządu
uczniowskiego
- wybór zarządu SU

SU

- grafiki dyżurów

SU

- grafiki dyżurów

SU

- spotkanie
- przygotowanie akademii
- udział całej społeczności
szkoły i pocztu sztandarowego
w uroczystości ślubowania klas
pierwszych.
- złożenie życzeń dyrekcji,
nauczycielom, pracownikom
obsługi i administracji
- przygotowanie gazetki
tematycznej
- przedstawienia planu pracy
SU

SU
SU, SK,
Uroczystość na sali I Tża

SU, SK

SU, SK

SU

SU, II TH
SU, ZI

listopad
grudzień
styczeń

Wykonanie gazetki ściennej z
aktualnymi danymi Samorządu
Uczniowskiego oraz prawami i
obowiązkami ucznia.
Organizacja akcji ”Zrób zdjęcie
klasowe”
Organizacja dyżurów
uczniowskich podczas
ogólnoszkolnej konferencji
rodziców.
Spotkanie z dyrektorem szkoły.

- wykonanie tablicy SU
- zamieszczenie plakatu z
informacjami o prawach i
obowiązkach ucznia
- wykonanie zdjęć klasowych

Dzień młodzieży 10.11

- przygotowanie gazetki
tematycznej
- udział w uroczystości
- złożenie kwiatów pod
pomnikiem
- artykuł w gazetce szkolnej
-przeprowadzenie akcji na
terenie szkoły
- podsumowanie
przeprowadzonej akcji
- zorganizowanie zbiórki krwi- przygotowanie plakatów
- przygotowanie gazetki
tematycznej
- przygotowanie gazetki
tematycznej

Udział delegacji szkoły w
uroczystościach miejskich
poświęconych rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Akcji „Góra grosza”- zbiórka
funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną
rodziną
22-26 listopada – Dni
Krwiodawstwa
3 grudnia Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych
10 grudnia- Dzień uchwalenia
Powszechnej Deklaracji Praw
Dziecka – gazetka
Mikołajowa zbiórka darów dla
dzieci z domu dziecka.
udekorowanie szkolnej choinki,
sal lekcyjnych
współudział w przygotowaniu
przedstawienia
Bożonarodzeniowego
przygotowanie plakatu z
życzeniami świątecznymi dla Rady
Pedagogicznej, pracowników
szkoły i dla uczniów
Współorganizacja spotkania
opłatkowego przy choince.
przeprowadzenie akcji „Czapka
Mikołaja zwalnia od pytania"
udział w akcji charytatywnej
„Szlachetna paczka”

- grafiki dyżurów

- spotkanie z dyrektorem

SU, SK

SU, opiekunowie SU,
fotograf
SU, IIIZck

Dyrektor, opiekun SU,
uczniowie
SU, II Zck
opiekun SU, przedstawiciele
SU, poczet sztandarowy
SU, społeczność szkolna,
ITż b
SU, IV Tż a
SU, III Tż b
SU

- zbiórka zabawek, książeczek i
art. szkolnych
- dekorowanie choinek na
szkolnych holach
- przygotowywanie ozdób
- pomoc w organizacji Jasełek

SU, społeczność szkoły,
III TH
SU, społeczność szkoły,
IV Tż c

- przygotowanie plakatów, kart
z życzeniami

SU

- pomoc w organizacji spotkań

SU, społeczność szkoły,
wychowawcy klas
SU, SK, wychowawcy klas

- ustalenia zasad udziału w
akcji
- włączenie się do akcji –
wybór rodziny
- zbiórka funduszy i innych
środków
- przygotowanie grafiku

Organizacja dyżurów
uczniowskich podczas
ogólnoszkolnej konferencji
rodziców.
Wielka Orkiestra Świątecznej
- włączenie się do akcji
pomocy – udział młodzieży w akcji

SU, społeczność szkoły

Szkolny Klub Caritas, SU,
SK, IV Tż

SU, IV TH

Szkolny Klub Caritas, SU,
SK

luty

Przedstawienie wyników
klasyfikacji śródrocznej w gablocie
szkoły.
Organizacja poczty
walentynkowej, sprzedaż i
dostarczanie kart
Dzień patrona szkoły – konkurs
wśród uczniów klas I.

koncert lub audycja przez
radiowęzeł - „Walentynki dniem
romantycznej piosenki
08.02 Dzień Bezpiecznego
Internetu

marzec

Organizacja Dnia Wiosny na terenie
szkoły oraz otrzęsin klas pierwszych.

kwiecień

Opiekunowie SU

- przygotowanie kartek
- sprzedaż kartek

Opiekunowie SU, SU

- opracowanie regulaminu
- ogłoszenie konkursu
- wybranie jury
- rozstrzygnięcie konkursu i
ogłoszenie jego
wyników
- nadawanie piosenek na
długiej przerwie przez
radiowęzeł

Opiekunowie SU, SU,
III Tż a

- gazetka tematyczna,

Opiekunowie SU, SU,
IV Tż b

- wykonanie plakatów
informujących o tym dniu i
wywieszenie ich w widocznym
miejscu

SU, SK, II Tż a

Opiekunowie SU, SU

- organizacja konkurencji
dotyczących zdrowej żywności
Światowy Dzień Walki z
Dyskryminacją Rasową 21.03
Spotkanie z dyrektorem szkoły
Obchody Międzynarodowego Dnia
Ziemi

maj

- tablica SU

- spotkanie
- gazetka tematyczna,
sadzenie krzewów i kwiatów
wokół szkoły
- zakup sadzonek

Opiekunowie SU
SU, społeczność szkoły,
II Tż b

przygotowanie plakatu z
życzeniami wielkanocnymi dla
Rady Pedagogicznej, pracowników
szkoły i dla uczniów

- przygotowanie plakatów, kart
z życzeniami

SU

Organizacja Dni Otwartych Szkoły w
związku z promocją szkoły wśród
uczniów klas III szkół gimnazjalnych.
Pożegnanie klas IV technikum

- pomoc w organizacji dnia
otwartego

SU, wszyscy nauczyciele,
społeczność szkolna

pomoc w przeprowadzeniu
uroczystości
zakończenia roku szkolnego

SU, wszyscy nauczyciele
Opiekunowie SU
Samorząd Uczniowski
Poczet sztandarowy
Wychowawcy klas IV
Uczniowie klas I

Organizacja dyżurów uczniowskich
podczas spotkań wychowawców z
rodzicami uczniów w celu omówienia
spraw dotyczących ocen
końcoworocznych.
Organizacja Dni Europejskich w
szkole

- organizacja dyżurów
uczniowskich

Opiekunowie SU, SU,
IZck

- rozlosowanie wśród
przewodniczących klas państw
europejskich (IV), na temat
których np. na godzinie
wychowawczej przygotują
plakat/prezentację
multimedialną
- prezentacja przygotowanych
prac na stronie

Opiekunowie SU, SU, SK,
wychowawcy klas

internetowej samorządu

czerwiec

22 maja – Światowy Dzień Walki z
Otyłością
Podsumowanie pracy SU w roku
szkolnym 2010/2011.

Złożenie wiązanki kwiatów pod
tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły.
Promowanie uczniów osiągających
bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i
wysoką frekwencję w gablocie szkoły.
Zakończenie roku szkolnego

- przygotowanie plakatów
związanych z otyłością

SU, IIITKe

- spotkanie SU
- sporządzenie raportu z pracy
samorządu i przedstawienie go
na RP
- zakup kwiatów

Zarząd SU, opiekunowie SU

- przygotowanie zestawienia i
umieszczenie go na tablicy SU

Opiekunowie SU

pomoc w przeprowadzeniu
uroczystości
zakończenia roku szkolnego

SU, wszyscy nauczyciele
Opiekunowie SU
Poczet sztandarowy
Wychowawcy klas
I TH

SU

Dodatkowo:
- wystawianie pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i lokalnych- Całoroczny konkurs o najlepszą frekwencję w klasach
- Zbiórka puszek aluminiowych.
- Zbiórka plastikowych nakrętek na cele charytatywne
- Zbiórka makulatury
- Utrzymywanie porządku na terenie szkoły.
- Inne …..
- estetyczne zagospodarowywanie gablot (cel operacyjny szkoły nr 3) – wykonywanie przez
młodzież dekoracji, materiałów poglądowych i informacyjnych

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Opiekunki:
Justyna Radaszewska
Urszula Mikłosz

