
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ W SADKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2008/ 2009 

 

 Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 

1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej. 

2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach 

lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia. 

3. Dbanie w całokształcie swej działalność o dobra imię szkoły. 

4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach. 

5. Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m. in. organizacje dyskotek, loterii fantowej, 

festynów, itp. 

6. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią. 

7. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów. 

8. Rozwijanie zainteresowań uczniów: 

 

Działalność sekcji kulturalnej 

a. wydawanie gazetki szkolnej, 

b. systematyczna dekoracja gazetek ściennych i prowadzenie Kroniki Szkoły, 

c. opieka nad kącikiem historycznym. 

 

Działalność sekcji finansów (skarbnik Samorządu Uczniowskiego i skarbnicy 

poszczególnych Samorządów Klasowych): 

a. czuwanie nad organizacją i przebiegiem dyskotek, 

b. organizowanie innych imprez dochodowych;  m. in. loterii fantowych, aukcji, 

festynów, zbiórek, itp. 

 

Działalność sekcji porządkowej: 

a. czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w naszej szkole, 

b. dyżury na stołówce, na korytarzach szkolnych, pomoc nauczycielom dyżurującym , 

c. nadzorowanie dyżurów uczniowskich, organizowanie i przeprowadzanie apeli 

porządkowych. 

 

Działalność sekcji sprawiedliwości: 

a. zgłaszanie zapytania i opinii do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, 

b. rozstrzyganie sporów. 

 

Działalność sekcji sportowej: 

a. pomoc przy współorganizowaniu zawodów sportowych. 

 

Lp. Termin realizacji Planowane zadania 

1 Wrzesień 

1. Wybory do Rady SU : 

 przygotowanie i prowadzenie kampanii 

wyborczej. 

2. Zagospodarowanie tablic SU. 

3. Dokonanie przydziału nowej RSU.  

 wybór i określenie działalności poszczególnych 

sekcji: 



 prowadzenie księgi protokołu, 

 zainicjowanie wydawania gazetki szkolnej. 

4. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 

2008/ 2009. 

 

2 
Październik 

 

1. Zebranie SU: 

 sprawy bieżące. 

2. Święto Edukacji Narodowej- zorganizowanie 

uroczystej akademii, przekazanie życzeń 

wszystkim nauczycielom  i pracownikom 

placówki. 

3. Współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw 

ucznia- analiza zgłoszeń do skrzynki 

kontaktowej. 

4. Włączenie się do ogólnopolskiej akcji pod 

patronatem MEN „Góra grosza 2008”. 

5. Wydanie kolejnego numeru gazetki szkolnej. 

6. Dyskoteka szkolna. 

7. Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły. 

 

3 
Listopad 

 

1. Dzień wróżb i dyskoteka andrzejkowa. 

2. Zorganizowanie loterii fantowej. 

3. Wydanie kolejnego numeru gazetki. 

4. Zapoznanie uczniów z regulaminem dyżurów 

uczniowskich. 

5. Organizowanie apeli porządkowych- poniedziałki 

na 4. godzinie lekcyjnej, co 2 tygodnie, przez 

cały rok szkolny, a także współorganizowanie 

apeli okolicznościowych. 

6. Ogłoszenie konkursu na stroik świąteczny. 

 

4 

Grudzień 

 

 

1. Podsumowanie wyników konkursu na świąteczny 

stroik w kategorii kl. I-III, IV-VI, I-III 

gimnazjum: stroiki zostaną wystawione na aukcji, 

a zebrane fundusze przeznaczone na działalność 

SU. 

2. Przygotowanie do wigilii szkolnej. 

3. Złożenie życzeń Dyrekcji,  nauczycielom, 

pracownikom szkoły z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia . 

4. Wydanie świątecznego numeru „Szkolnych 

klimatów”. 

 



5 
Styczeń 

 

1. Włączenie się i udział w akcji zbiórki pieniędzy na 

rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

2. Złożenie sprawozdania z działalności SU za I 

semestr. 

3. Ogłoszenie akcji walentynkowej- Poczta Romka  i 

Julki. 

 

6 
Luty 

 

1. Walentynowy numer gazetki. 

2. Dyskoteka walentynowo- ostatkowa. 

3. Poczta Romka i Julki. 

 

7 
Marzec 

 

1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji 

Dnia Kobiet. 

2. Przekazanie życzeń wszystkim Paniom dużym 

i małym. 

3. Współudział w organizacji I Dnia Wiosny. 

4. Dni otwarte szkoły. 

 

8 
Kwiecień 

 

1. Wydanie kolejnego numeru „Szkolnych 

klimatów”. 

2. Współorganizowanie Poranka Wielkanocnego. 

3. Przygotowanie kart wraz z życzeniami 

świątecznymi. 

4. Apel okolicznościowy poświęcony 4. rocznicy 

patrona gimnazjum- Jana Pawła II. 

9 
Maj 

 

1. Zorganizowanie loterii fantowej, występów, czyli 

Festyn Rodzinny. 

2. Przeprowadzenie akcji „Kolorowe dni szkoły”, 

3. Apel okolicznościowy poświecony patronowi 

szkoły podstawowej- Januszowi Korczakowi. 

 

10 
Czerwiec 

 

1. Współorganizowanie Dnia Dziecka- Dnia Sportu                               

W Szkole. 

2. Kolejny numer gazetki szkolnej. 

3. Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2008/ 2009: 

 przedstawienie wniosków do realizacji w 

przyszłości,  

 przygotowanie sprawozdania z działalności SU. 

 

 


