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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

w  ZSG w Siedlcu 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Opiekunowie:  

Monika Buda  , Witold Leo 

Skład samorządu szkolnego: 

Przewodniczący:   Emilia Dębska 

z-ca :Wiktoria Dziurdzia 

Rzecznik Praw Ucznia: Kinga Marzec 

Skarbnik: Julien Królikowski 

 

Cele i zadania samorządu uczniowskiego: 

 

1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży. 

2. Integrowanie społeczności szkolnej. 

3. Wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej, regionalnej i narodowej. 

4. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych. 

5. Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia. 

6. Przygotowywanie do życia we współczesnym świecie. 

7. Wyrabianie postawy krytycznej wobec przemocy i agresji. 

8. Przygotowanie terminarza i tematyki gazetek . 

Zebrania  Samorządu Uczniowskiego będą obywały co najmniej się dwa  razy w każdym miesiącu. 



 

TERMIN  ZADANIA ODPOWIEDZIALNI 
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1. Zorganizowanie spotkania z 

przedstawicielami SU i osobami 
chętnymi do pracy w samorządzie: 

2. opracowanie planu pracy samorządu 

3. Znowelizowanie Regulaminu 

Samorządu Uczniowskiego.                    
4. Przeprowadzenie konkursu 

fotograficznego ,,Wakacyjne 

wspomnienia” 

5. Ogłoszenie akcji ,,Pomysł na moją 

szkołę”   - skrzynka na korytarzu.    
6. W jesiennych barwach- konkurs na 

wystrój sal lekcyjnych.                                 

Opiekunowie SU 

s. porządkowa 

s. kulturalno-rozrywkowa 

s. dekoratorska 
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7. Ogłoszenie całorocznej akcji 
charytatywnej,, Zakręcona nakrętka” 

8. Przygotowanie akademii i gazetki z 

okazji Dnia KEN oraz ślubowania 

Pierwszaków 
9. Podaj łapę- pomoc dla zwierząt w 

schronisku- plakat i loteria fantowa. 

10. Ogłoszenie konkursu ,, ,,Czytelnik 
Roku”. 

11. ,, Światowy Dzień Uśmiechu”- akcja 

zachęcająca do częstego 
uśmiechania się.  

 

 

 

 

Opiekunowie SU 
s. porządkowa 

s. kulturalno-rozrywkowa 

s. dekoratorska 
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12. .Uporządkowanie miejsc Pamięci 

Narodowej. 

13. .Zorganizowanie akcji,, dzień na 

słodko”- przez kolejne 4 tygodnie. 

14. Andrzejki- przygotowanie i 

prowadzenie zabawy andrzejkowej 

15. Dzień w piżamach. 

 

 

Opiekunowie SU 
s. porządkowa 

s. kulturalno-rozrywkowa 
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16. Mikołajki- pomoc w 

przygotowaniu uroczystości. 
17. Ogłoszenie konkursu na kartkę  

świąteczną. 
18. Organizacja kiermaszu ze 

świątecznymi wypiekami. 

19. Pomoc w organizacji Wigilii-

program artystyczny i dekoracja 
szkoły. 

20.  Konkurs na świąteczny wystrój      

sal lekcyjnych.. 

Opiekunowie SU 

s. porządkowa 

s. kulturalno-rozrywkowa 

s. dekoratorska 
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21. .Zorganizowanie dyskoteki 

karnawałowej. 

22. Pomoc w przygotowaniu Dnia 

Babci i Dziadka. 
23. Konkurs na plakat „Kultura na co 

dzień”. 

24. .Organizacji  i przeprowadzenie  

konkursu ,, W świecie sportu” 

Opiekunowie SU 

s. porządkowa 

s. kulturalno-rozrywkowa 

s. dekoratorska 
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25. Ogłoszenie konkursu na 

najciekawszą ozdobę wielkanocną. 

26. Ja w roli nauczyciela- lekcje 
prowadzone przez uczniów 

27. Konkurs „Wybitni Polacy” – 

konkurs wiedzy o znanych Polakach. 
28. Gazetka ,,Żołnierze Niezlomni” 

Opiekunowie SU 
s. porządkowa 

s. kulturalno-rozrywkowa 

s. dekoratorska 
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29. Uporządkowanie Miejsc Pamięci 

Narodowej. 
30. Kwiecień Miesiącem Pamięci 

Narodowej – gazetka 

okolicznościowa. 
31. Moja Planeta-konkurs na plakat. 

32. Gazetka świąteczna . 

33. Świeżaki na talerzu- propagowanie 
akcji zdrowego żywienia//konkurs 

dla poszczególnych klas/. 

Opiekunowie SU 

s. porządkowa 

s. kulturalno-rozrywkowa 

s. dekoratorska 
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34. Przygotowanie akademii z okazji 

rocznicy Konstytucji 3 Maja. 
35. Wyjazd do kina przed Dniem 

Dziecka. 

36. Rozstrzygnięcie konkursu 

literackiego,,Książka,którą Ci 
polecam” 

 

Opiekunowie SU 

s. porządkowa 

s. kulturalno-rozrywkowa 

s. dekoratorska 
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37. Dyskoteka szkolna. 
38. Pomoc w zorganizowaniu Dnia 

Dziecka. 

39. .Podsumowanie akcji,, Zakręcona 
nakrętka” 

40. Rozstrzygnięcie konkursu ,,Czytelnik 

Roku” 

41. .Podsumowanie całorocznej pracy- 
ognisko dla członków SU 

s. porządkowa 

s. kulturalno-rozrywkowa 

s. dekoratorska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


