
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  W  GIMNAZJUM W ROKITNIE 

 

Rok szkolny 2015/2016 

 

 

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 klasach 

lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.  

3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.  

4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.  

5. Organizacje dyskotek ,itp. 

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

7. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów. 

ZADANIA ŚRODKI 

REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJ

I 

ODPOWIEDZI

ALNI 

EFEKTY 

REALIZACJI 

1 2 3 4 5 

Cele i zadania 

SU 

1.Zapoznanie członków 

z zasadami działalności 

SU 

2. Wybór zarządu SU  

 

 

 

 

wrzesień  

 

 

Opiekun 

Umiejętność 

korzystania z 

przysługujących 

praw. 

Opracowanie 

planu pracy 

1.Wspólne opracowanie 

planu pracy 

2.Wybór uczniów do 

poszczególnych sekcji: 

 

 

 

3.Ustalenie założeń do 

planu pracy na bieżący 

rok szkolny: przydział 

obowiązków. 

 

 

wrzesień Opiekun + zarząd Umiejętność 

planowania 

działalności, wyboru. 

 

Rozwijanie potrzeb 

działania. 

 

Gotowość do 

współpracy i 

współdziałania. 

Dbanie  

o interesy 

uczniów, 

współdziałanie 

z władzami 

szkoły 

1. Rozstrzyganie 

problemów typu: 

uczeń– uczeń, uczeń– 

nauczyciel. 

2. Samorządy klasowe 

wspólnie z 

wychowawcą oceniają 

zachowanie swoje i 

kolegów ułatwiając im 

wystawienie oceny z 

Cały rok 

 

 

 

Koniec I i II 

semestru 

 

 

 

 

Zarząd 

 

 

 

Samorządy 

klasowe 

 

 

 

 

Umiejętność 

rozstrzygania 

problemów w 

środowisku szkolnym 

 

 

 

 

 

Gotowość do pomocy 



zachowania 

3. Wytypowanie 

uczniów o trudnej 

sytuacji materialnej 

 

 

Jeżeli jest taka 

potrzeba 

Zarząd innym 

Poznanie i 

uzupełnianie 

wiadomości  

o szkolnych 

dokumentach. 

1. Statut szkoły  

2. Wewnątrzszkolny 

system oceniania  

3. Plan wychowawczy 

szkoły  

4. Regulaminy 

wewnętrzne (n.p.: SU) 

 

 

 

Paździer- 

-nik 

Opiekun 

 

 

 

 

 

 

Opiekun i Zarząd  

Znajomość reguł i 

mechanizmów 

działających w 

szkole. 

Organizacja 

społeczności 

uczniowskiej 

do realizacji 

obowiązków 

ucznia 

1. Sprawdzanie zmian 

obuwia 

2. Organizacja nadzoru 

na przerwach 

3. Zwracanie uwagi na 

słownictwo uczniów 

4. Dbanie o sprzęt i 

urządzenia szkolne 

 

Cały rok 

Cały rok  

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

Opiekun +  

 

zarząd+  

 

 

 

Samorządy 

klasowe 

Gotowość do 

pełnienia pewnych 

funkcji  

Planowanie 

i organizacja 

imprez 

szkolnych 

1.  Andrzejki 

— przygotowanie wróżb  

 

2. Wigilia  

 

 

3.Walentynki  

 

+ poczta walentynkowa 

 

4.Dzień kobiet 

 

5. Dzień samorządności 

 

6. Dzień Dziecka  

Zawody sportowe 

 

 

Listopad 

 

 

Grudzień 

 

 

Luty 

 

 

 

Marzec 

 

 

 

1 Czerwca 

Zarząd + opiekun 

 

 

Wychowawcy 

klas 

 

Zarząd 

 

 

 

Zarząd+ opiekun 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas 

Uczymy się 

samodzielności, 

aktywności, 

organizacji życia 

kulturalnego w szkole 

i środowisku. 

Pomoc 

dzieciom- 

kwestowanie: 

1. Góra Grosza 

 

2. Udział w akcjach 

PCK lub (według 

Cały rok. Samorząd 

uczniowski 

Opiekun.  

Wychowawcy 

Kształtowanie 

odpowiedzialności. 

 

Gotowość do 



zgłoszeń) 

 

 

klas współpracy. 

Organizacja 

szkolnych 

dyskotek. 

1. Powitanie klas I 

 

2. Dyskoteka 

Andrzejkowa  

 

3. Dyskoteka 

Karnawałowa 

 

 

Cały rok. Samorząd 

uczniowski 

Opiekun 

Kształtowanie 

dyscypliny i 

odpowiedzialności. 

Troska o 

dobre imię 

szkoły 

1. Systematyczne 

zmiany gazetki 

szkolnej 

2.  Dbanie o wygląd 

szkoły 

 

 

Cały rok. 

 

 

 

 

Samorząd 

uczniowski 

Sekcja kulturalna 

Opiekun 

Samorządy 

klasowe 

Kształtowanie 

odpowiedzialności. 

 Podsumowanie pracy 

samorządu 

uczniowskiego w roku 

szkolnym 2015/2016 

Czerwiec Samorząd 

uczniowski 

Opiekun 

 

 

Samorząd Uczniowski i opiekun SU zastrzegają sobie zmiany do planu pracy wg bieżących 

potrzeb. 


