
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019 

 

Plan sporządziły: mgr Agnieszka Opolska i mgr Marta Duda, opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego  

w Gimnazjum Miejskim im. M. Kopernika w Sierpcu 

 

Działania stałe: 

- organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej, 

- dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły, 

- informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich 

przedsięwzięciach, 

- samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizacje dyskotek, 

sprzedaży ciast, 

- współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią, 

- przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, 

- przygotowywanie plakatów z informacją o bieżących wydarzeniach 

szkolnych, 

- zbieranie dokumentów z działalności samorządu uczniowskiego, 

- pomoc w utrzymaniu porządku podczas imprez na terenie szkoły. 

 

 



L.p. 
Termin 

realizacji 
Planowane zadania Odpowiedzialni 

1. wrzesień 

 

  1. Zagospodarowanie tablicy Samorządu  

      Uczniowskiego.             

  2. Zebranie SU: 

- wybór przewodniczącego SU, 

- sekretarza SU, 

- skarbnika, 

- organizacja roku szkolnego 2018/2019 

  5. Opracowanie planu pracy SU: 

      - zebranie organizacyjne, 

      - ustalenie priorytetów, 

      - harmonogram pracy, sprawozdania. 

  6. Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji 

      szkoły. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opiekunowie SU 

- Samorząd 

Uczniowski 

 

 

 

2. październik 

  

  1.  Zebranie Samorządu Uczniowskiego: 

- przydział czynności (podział na sekcje) 

- sprawy bieżące 

  2. Święto Edukacji Narodowej - przekazanie   

      życzeń wszystkim  nauczycielom 

      i pracownikom szkoły, przemówienie 

przedstawiciela SU. 

  3. Rozniesienie zaproszeń na uroczystość 

obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

  4. Pomoc w organizacji gry terenowej z okazji 

100-lecia obchodów odzyskania 

niespodległości. 

   

 

 

 

 

- opiekunowie SU 

   

- Samorząd 

Uczniowski 

 

 

3. listopad 

  1. Święto Odzyskania Niepodległości: 

      - udział w uroczystościach organizowanych  

         przez szkołę, 

      - udział w mszy świętej z okazji obchodów 11     

listopada 

      - delegacja SU. 

  2. Dzień wróżb w naszej szkole: 

      - dyskoteka andrzejkowa, 

      - dyżury pełnione przez nauczycieli. 

 

 

 

 

 

- członkowie SU 

- opiekunowie SU 



4. grudzień 

1. Zorganizowanie przez samorząd uczniowski  

drobnych upominków mikołajkowych: 

- zakupienie np. lizaków. Organizacja 

Mikołajek szkolnych. 

2. Przygotowanie wigilii SU. 

3. Roznoszenie kartek z życzeniami  

Świątecznymi. 

4. Udział w akcji „Góra grosza”. 

        

 

 

 

 

 

- członkowie SU 

- opiekunowie SU 

 

 

 

 

 

5. styczeń 

                         

  1. Złożenie sprawozdania z działalności SU  

      za I semestr. 

 

  2. Zabawa karnawałowa: 

      - organizacja dyskoteki, 

      - dyżury nauczycieli. 

 

 

      

- opiekunowie SU 

-  członkowie SU 

6. luty 

   

  1. Walentynkowa Poczta Serduszkowa: 

- zebranie życzeń, 

- wręczanie życzeń adresatom. 

2. Tydzień Patrona Szkoły: 

- pomoc w organizacji. 

3. Branie udziału w działaniach mających na  

celu promocje szkoły w środowisku 

lokalnym. 

   

 

 

 

- członkowie SU 

- opiekunowie SU 

7. marzec 

  1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej 

    z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanie przez 

    chłopców niespodzianki dla pań i koleżanek  

    w swoich klasach. 

2. Sprzedaż ciast w Dniu Kobiet. 

   3. Pierwszy Dzień Wiosny: 

     - organizacja konkursu karaoke lub „mam  

        talent”. 

   

 

 

 

- członkowie SU 

- opiekunowie SU 

 

8. kwiecień 

    

1. Dzień Służby Zdrowia: 

- zakup kwiatów i złożenie życzeń  

Pani Pielęgniarce przez SU. 

2. Organizacja „Nocy filmowej”. 

3. Rozniesienie kartek wielkanocnych. 

 

- opiekunowie SU  

- członkowie SU  

 

9. maj     



  1. 3 Maja: 

      - udział w akademii z okazji uchwalenia  

         Konstytucji 3 Maja 

      -  delegacja SU. 

  

       

 

 

- członkowie SU  

 

10. czerwiec 

  

  1. Podsumowanie pracy SU za rok szkolny  

       2018/2019 

-przedstawienie wniosków do realizacji w 

przyszłym roku szkolnym 

- przygotowanie sprawozdania z 

działalności Samorządu Uczniowskiego 

   2. Pomoc w organizacji balu gimnazjalnego. 

   2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.  

   3.  Przyznanie nagród za pracę w SU. 

   4. Przemówienie przedstawiciela SU na   

uroczystym zakończeniu roku szkolnego. 

Wręczenie kwiatów dyrekcji. 

     

 

 

 

 

- opiekunowie SU, 

- członkowie SU 

 

 

 

Samorząd Uczniowski i opiekunowie SU zastrzegają sobie prawo do zmian planu pracy 

wg bieżących potrzeb. 

 

Przewodniczący SU w Gimnazjum Miejskim  

 im. M. Kopernika w Sierpcu                                Malwina Skrzyńska IIIb 

Z – ca  przewodniczącego SU          Dominika Tarka IIIa 

       Alicja Lewandowska IIIc 

Skarbnik                       Wiktoria Gumińska IIIa 

 

 

Opiekun SU 

                   mgr Agnieszka Opolska  

 

Opiekun SU 

       mgr Marta Duda      


