
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w 
Szczawnie Zdroju 

na rok 2018/2019 

Cele  Samorządu Uczniowskiego: 

 Reprezentowanie ogółu uczniów. 
 Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 
 Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych 
szkoły. 

 Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania 
współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 

 Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i 
zdyscyplinowania uczniów. 

 Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 
  

Zadania do wykonania: 

Wrzesień 

 Wybory  Samorządu Uczniowskiego poprzedzone prezentacjami kandydatów 
 Ustalenie planu działań na cały rok i regulaminu samorządu. 
 Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia oraz Samorządu uczniowskiego. 
 21-22.9. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” (Ilona Mróz, Dorota Starosta) 

oraz akcji „Europejski Dzień bez samochodu” (Justyna Stachowiak) 
 Dzień Chłopaka (Beata Wilczewska) 

 
 
Październik 

 Dzień Edukacji Narodowej ( Marek Krzesicki-3med i Artur Ciempa -3hum) 
 
Listopad 

 Pomoc w organizacji 100-lecia obchodów Narodowego Dnia Niepodległości (Rafał Sadownik- 
1med) 

 Włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”  
 Wszystkich Świętych (Ks. Paweł Kuriata oraz akcja SU -złożenie zniczy na grobach zmarłych 

nauczycieli w Szczawnie Zdroju we współpracy z Hufcem) 
  
Grudzień 

 Szkolne Mikołajki (przebrany Święty Mikołaj rozdaje słodkości uczniom naszej szkoły 
(Agnieszka Pieprzyk – 3toś/sp) 

 Wigilia (SU, przedstawienie „Opowieść Wigilijna- angliści) 
 Akcja „Szlachetna Paczka” (Bożena Matusik- 4toś/sp) 



 
Styczeń 

 Zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Justyna Stachowiak, SU, Leszek 
Mokrzycki) 

 Podsumowanie pracy SU za I semestr 
 
Luty 

 11/2 Dzień Bezdomnych- Akcja SU „Zawieszony obiad” (współpraca z lokalnymi 
restauracjami i kawiarniami- kwestowanie wśród n-li oraz uczniów) 
 
Marzec 

 „Dzień Kobiet” – życzenia dla wszystkich kobiet (Grzegorz Jaroni- 1sp) 
 Pomoc w przygotowaniach do kiermaszu wielkanocnego (Beata Wilczewska) 
 Wielkanoc (życzenia dla n-li i pracowników szkoły- SU) 

 
 

 Kwiecień 
 Akcja „Dzień Obchodów krajów anglojęzycznych” (angliści+SU) 
 21/4 „Dzień Sobowtóra” (SU+ Beata Wilczewska- przebranie się za osobę do której jest się 

podobnym) 
 Pożegnanie klas maturalnych (Iwona Czech- 2art, Sylwia Augustyn – 1art) 

 

Czerwiec 

 1 czerwca – Dzień Dziecka „Dzień Sportu” –(Justyna Stachowiak, Leszek Mokrzycki) 
 Zakończenie roku szkolnego (Maria Muszyńska – 2med) 
  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku 

szkolnym 2018/2019. 
   

Cały rok: 

  Spotkania Samorządu Uczniowskiego. 
 Akcja charytatywna „Odkręcamy dla Mai” – zbiór zakrętek w zamian za słodkie upominki dla 

zwycięskich klas (Magdalena Sosnowska-Mielczarek z klasą 3med)  
 Udział w uroczystościach szkolnych. 
 Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas. 
 Praca na rzecz szkoły 
 Współpraca z instytucjami. 

 
 
 
Opracowała: 
Magdalena Sosnowska-Mielczarek 
 


