
 

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 

 

 

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 

 

1. 

 

Rozwijanie 

samorządności 

 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego: 

 opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2016/17; 

 prowadzenie tablicy informacyjnej SU; 

 przekazywanie informacji o podejmowanych 

akcjach; 

 spotkania z samorządami klasowymi: przydział 

zadań, omówienie współpracy; 

 prowadzenie dokumentacji SU(protokoły zebrań); 

 wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem AKWEDUKT. 
 

 

 

IX. 2016r. 

 

rok szkolny 

 

 

 

j.w. 

 

2. 

 

Integracja 

społeczności 

szkolnej. 

Kształtowanie 

postawy 

społecznej, 

koleżeńskiej i 

opiekuńczej. 

 

 Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli 

rozpoczynających i kończących rok szkolny  

oraz apeli okolicznościowych; Dzień Edukacji Narodowej, 

Święto Konstytucji 3 Maja, 

Święto Szkoły: projekt Uszu Beana, Modlitwa do Asinsa. 

 Pomoc w organizacji ,,sportowych potyczek 

beanów'', ,,bean, daj głos”.. 

 Organizacja imprez:,, Dzień Chłopaka'', Andrzejki, 

Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet... 

 Losowanie ,, szczęśliwego numerka” zgodnie                            

z opracowanym regulaminem. 

 Organizacja Beaństwa: strój Beana, identyfikatory 

dla maturzystów; zabawy i zadania dla beanów… 

 Wybór najsympatyczniejszej klasy z okresu 

beaństwa. 

 Przygotowanie filmu, fotorelacji z imprezy. 

 Przyznanie ,,Złotych Uszu” wyróżniającym się 

beanom. 

 Poprowadzenie Ripost: wywiady, prezentacja 

zdjęć z kabaretu... 

Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka:  

 grillowanie kiełbasek.... 

 koncerty uczniów, występy wokalne; 

 kawiarenka , poczęstunek; 

 konkurencje rekreacyjno-sportowe; 

 Przygotowanie filmu , fotorelacji z pikniku.  
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Cały rok 



3. charytatywne. 

Wyzwalanie 

inicjatyw i 

pomysłowości 

uczniów. 

 Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu w 

zakresie podejmowania różnorodnych akcji. 

Organizacja  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.( 

impreza szkolna): 

 koncert zespołów, występy wokalne; 

 licytacja fantów; 

 kawiarenka.. 

 warsztaty plastyczne itp. 

 Przygotowanie filmu , fotorelacji.  

 

Udział w biegu ,, Policz się z Cukrzycą”. 
 

 

 

grudzień 

2016 r. 

 

 

 

 

 

 

styczeń  

2017 r. 

 

4. 

 

Uczestnictwo w 

pracy szkoły. 

Kształtowanie 

odpowiedzialności 

za podejmowane 

działania. Dbałość 

o mienie szkoły             

i bezpieczeństwo 

w szkole 

 

 Działalność SU wg opracowanego planu pracy. 

 Współpraca SU z: dyrekcją, wychowawcami klas, 

pedagogiem szkolnym, Radą Rodziców, Rzecznikiem 

Praw Ucznia, biblioteką szkolną, Szkolnym Kołem 

Wolontariatu, administracją. 

 Zapoznanie się z regulaminami: prawa i obowiązki 

ucznia, wewnątrzszkolny system oceniania... 

 Przydział terenów do sprzątania. 

. 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 


