
 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 

 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 

 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w 

Szczecinie 

rok szkolny 2017/2018 
 

I Cele i zadania: 

a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania 

swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do 

identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za 

własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie 

odpowiedzialności. 

 

b) Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze 

wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na 

rzecz szkoły i środowiska szkolnego 

c) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i 

rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i 

wzbogacanie jej tradycji. 

 

II Zadania samorządu na rok szkolny 2017/2018: 

a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego 

spełniania obowiązków szkolnych. 

b) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, 

organizowanie rozrywki. 

c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym. 

d) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między 

uczniami i nauczycielami, 

e) Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą. 

 

 



III Działania stałe: 

-- spotkania  Szkolnego Koła Wolontariatu przy SU-pogadanki na temat idei 

wolontariatu oraz ustalenia działań Koła na rok szkolny 2017/2018 

- spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych, 

- organizacja imprez szkolnych, 

- działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach  

podejmowanych przez różne instytucje na terenie miasta. 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych 

rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące 

zagadnienia: 

1. Rozwijanie samorządności: 

a) Opracowywanie planu pracy SU. 

b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU. 

c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, 

zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 

d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i 

przeprowadzeniu. 

e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących 

rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych. 

f) Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy. 

h) Pomoc koleżeńska. 

2. Akcje charytatywne i wolontariat według planu pracy i i wynikających  

z potrzeb 

3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska 

 4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub 

środowiskowe. 

5. Konkursy 

6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych 

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. 

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z 

przedstawicielami samorządów klasowych. 

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym 

i profilaktycznym  szkoły 



         PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

                    NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

TERMIN ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI  UWAGI 

 

WRZESIEŃ / 

PAŹDZIERNK 

Organizacja 

Samorządu 

Szkolnego 

 

 

Wolontariat 

 

 

Wybory 

uzupełniające do 

samorządu 

uczniowskiego 

 

- ustalenie zadań do pracy w poszczególnych 

miesiącach r.szk.2017/18 

- ogłoszenia na tablicy informacyjnej 

- wykonanie gazetki informującej o wyborach 

do nowych władz Samorządu Uczniowskiego 

- spotkanie organizacyjne Szkolnego Koła 

Wolontariatu przy SU-pogadanka na temat idei 

wolontariatu oraz ustalenia działań Koła  

 

-przeprowadzenie wyborów do samorządu 

 

 

 

 

LISTOPAD 
Święto 

Niepodległości  

Andrzejki 

 

Wolontariat 

 

Światowy Dzień 

Rzucania Palenia-3 

czwartek listopada 

 

- przygotowanie gazetki szkolnej na tablicy 

samorządu uczniowskiego 

 

-pomoc w przygotowaniu dyskoteki 

andrzejkowej 

- gazetka na tablicy  SU 

-spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu prz y 

SU-ustalenie działań i akcji  

 

-gazetka 

 

 

GRUDZIEŃ 
Boże Narodzenie 

 

 

 

Dzień Wolontariatu 

5.12.2018 

- gazetka na tablicy szkolnej 

-przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i 

uczniom 

-pomoc w zorganizowanie kiermaszu 

świątecznego- zbiórka rzeczy i pokarmów dla 

zwierząt ze schroniska 

 

Gazetka na tablicy szkolnej 

 



STYCZEŃ 
Bal karnawałowy 

 

 

 

Konkurs na 

najlepszy wynik 

frekwencji wśród 

klas 

- dekoracja gazetki su 

 

- przygotowanie koron dla Króla i Królowej 

balu 

 

Podsumowanie I-go półrocza  

-wykonanie diagramu prezentującego 

najlepszych uczniów kl. I-III za  

I-sze półrocze r. szk. 2017/2018 

 

 

LUTY 
Walentynki -poczta Walentynkowa  

MARZEC 
DZIEŃ KOBIET I 

MĘŻCZYZN 

 

21 Marzec - 

Pierwszy Dzień 

Wiosny 

 

Wolontariat 

 

 

-Życzenia dla wszystkich pracowników szkoły 

oraz koleżanek i kolegów 

 

- Gazetka okolicznościowa na tablicy ogłoszeń; 

-Pomoc w organizacji akcji sprzątania terenu 

szkoły „Wiosna czysta i radosna”. 

 

-spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu prz y 

SU 

 

 

 

KWIECIEŃ 
WIELKANOC  

 

 

Rocznica śmierci 

Papieża  

Jana Pawła II 2. IV. 

2018r. 

 

22.04.2018 

Światowy Dzień 

Ziemi 

 

Promocja szkoły 

–gazetka  

-życzenia 

-kartka świąteczna- konkurs  

 
-złożenie białej róży pod pomnikiem Jana 

Pawła II przez przedstawicieli SU oraz 

przedstawicieli  poszczególnych klas 

 

- Gazetka okolicznościowa na tablicy SU 

 

 

 

Pomoc w przeprowadzeniu akcji promocyjnej 

szkoły 

 



MAJ 
Rocznica Konstytucji 

3 Maja  

 

Dzień Matki 

31.05.2018 

Światowy Dzień bez 

Tytoniu 

 

Przeprowadzenie 

diagnozy 

- Gazetka okolicznościowa; 

  

 

- gazetki okolicznościowa; 

-konkurs na plakat 

 

- diagnoza wśród uczniów na temat potrzeb i 

zainteresowań dotyczących zajęć 

pozalekcyjnych 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                             Hanna Więciarska 

                                                                                             Iwona Roszyk 


