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TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI 

 

I SEMESTR 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ/ 

PAŹDZIERNIK 

Wybory Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego 

na r. szk. 2013/2014 

 

- Wybór kandydatów do S.U. 

- Prezentacja kandydatów , kampania wyborcza w szkole; 

- głosowanie społeczności szkolnej: wybór przewodni- 

czącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza S.U. 

Powołanie sekcji Samorządu 

Uczniowskiego 

- zgłoszenia osób chętnych do pracy w sekcjach SU 

-wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących sekcji 

 

Ukonstytuowanie Rady 

Samorządu Szkolnego(Zarząd 

+ sekcje)  i opracowanie planu 

pracy 

-zebranie samorządu 

-wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do 

planu pracy 

-przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły 

 

Zagospodarowanie tablicy S.U 

-regulamin Samorządu Uczniowskiego  

-plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

Otrzęsiny - przyjęcie 

pierwszoklasistów do grona 

gimnazjalistów 

-zorganizowanie uroczystości ślubowania pierwszoklasistów 

i zabawy przyjmującej ich do grona społeczności 

gimnazjalnej  

-dyskoteka – 26 września 

PAŹDZIERNIK/ 

LISTOPAD 

Obchody Dnia Edukacji 

Narodowej 

-wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym 

-zakup kwiatów dla nauczycieli 

- udział sekcji SU w przygotowaniu uroczystości szkolnej 

Udział w ogólnopolskiej 

akcji 

„Góra Grosza” 

-ogłoszenie konkursu klasowego, 

-zliczenie zebranych funduszy 

- nagrody dla najlepszych klas 

LISTOPAD 

Organizacja jesiennej 

dyskoteki 
- Dyskoteka „Listopadowy Spleen”, 6 listopada 2013r. 

Obchody Narodowego 

Święta Niepodległości 

-przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym 

-udział pocztu sztandarowego  w uroczystościach szkolnych i 

miejskich (wg potrzeb) 

- udział sekcji SU w przygotowaniu uroczystości szkolnej 

 

Andrzejki w naszej szkole 

- akcent andrzejkowy na gazetce ściennej 

- Andrzejkowe wróżby (sprzedaż ciasteczek  z wróżbami) 

GRUDZIEŃ 

Mikołajki 

-akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej  

- zakup słodyczy dla wszystkich uczniów 

- członkowie SU przebierają się za Mikołaja i „Śnieżynki” 

chodzą po klasach i rozdają cukierki 

- dyskoteka mikołajkowa, 4 grudnia 2013. 

Kiermasz świąteczny - sprzedaż ciast domowych wśród uczniów gimnazjum i SP3 

Konkurs na najlepiej 

udekorowaną klasę i choinkę  

-przedstawienie klasom regulaminu związanego z konkursem 

-rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród 

W świątecznym  nastroju 

-granie kolęd podczas przerw, 

-gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej 

-pomoc w przygotowaniu szkolnych jasełek  

 



 

STYCZEŃ 

 

 

Włączenie się samorządu 

w akcję: WIELKA 

ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

- wystawienie wolontariuszy do kwesty ulicznej 

- współorganizacja koncertu na terenie szkoły, 

-zbiórka datków do puszek wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców 

-przekazanie pieniędzy na konto WOŚP 

Dyskoteka karnawałowa - dyskoteka karnawałowa – 15 stycznia (środa) 

II SEMESTR 

 

LUTY 

Walentynki 
- dyskoteka Walentynkowa, 12 lutego 2014r. (środa) 

-14 lutego - „poczta walentynkowa”  

MARZEC 

Dzień Kobiet 
-wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym 

 

Organizacja wyborów Miss i 

Mistera Szkoły 

 

 

- ogłoszenie konkursu na Miss i Mistera Szkoły 

- eliminacje na poziomie klas 

- przeprowadzenie szkolnych wyborów Miss i Mistera 

Szkoły 

- nagrody dla zwycięzców 

Turniej o Puchar Wagarowicza 

- Pierwszy Dzień Wiosny 

- pomoc w organizacji i prowadzeniu turnieju klasowego,   

- ufundowanie nagrody, 

   

KWIECIEŃ 

Akcja „Palemka dla…” 

- organizacja charytatywnej akcji „Palemka dla…” 

- sprzedaż palemek wielkanocnych w Niedzielę Palmową,  

13 kwietnia  

Wielkanoc 
-gazetka ścienna o tematyce świątecznej 

- świąteczny kiermasz ciast 

MAJ  

Uczczenie rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 

maja 

-akcenty na gazetce ściennej poświęconej temu świętu 

- udział sekcji SU w przygotowaniu uroczystości szkolnej 

CZERWIEC 

Dzień Projektów - udział w organizacji szkolnego Dnia Projektów  

Pożegnanie absolwentów 
-współudział w przygotowaniu akademii pożegnalnej 

-zakup kwiatów dla nauczycieli 

Podsumowanie pracy SU za 

rok szkolny 2013/2014 

-podsumowanie działalności SU i przygotowanie 

sprawozdania 

 

PRZEZ CAŁY ROK : 
 

- doraźne organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego zwłaszcza przed różnymi 

akcjami, uroczystościami, itp. 

- współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas 

- prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego  

- współudział w akcjach charytatywnych i własnych 

- współudział w  uroczystościach szkolnych i miejskich 

- organizacja dyskotek, sekcje sprzątające, obsługa sklepiku 

- szczęśliwy numerek 

- przygotowanie nowego składu sekcji obsługi sprzętu nagłaśniającego i lektorów do 

radiowęzła 

 

 
 

                                              Opracował Samorząd Uczniowski, opiekun: Iwona Nowicka 
 

 


