
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w II LO 

 im. Marii Skłodowskiej- Curie 

w roku szk. 2015-2016 

Cele: 

− rozwijanie wśród uczniów samodzielności i samorządności; 
− wspieranie działań innych organizacji szkolnych (m. in. Wolontariatu); 
− tworzenie tożsamości lokalnej i regionalnej uczniów; 
− aktywizacja różnych środowisk młodzieżowych; 
− kształcenie umiejętności pracy w zespole i postawy współodpowiedzialności za powierzone zadania oraz 

dobro ogółu; 
− promowanie szkoły na zewnątrz poprzez uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych i akcjach 

charytatywnych; 
− współorganizowanie uroczystości szkolnych; 
− rozwiązywanie bieżących problemów i sytuacji konfliktowych między uczniami i zespołami klasowymi;  
− współpraca z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki, rozwoju 

intelektualnego i emocjonalnego; 

Harmonogram działań 

Lp. Termin Zadania   Formy (sposób) realizacji Uwagi 
1 wrzesień Przygotowanie ślubowania klas I Opracowanie scenariusza i 

przeprowadzenie ślubowania kl. I 
1 IX 

2 wrzesień Organizacja pracy SU Spotkanie z Radą SU- 
opracowanie wstępnego planu 
pracy i wskazanie kandydatów na 
opiekuna SU 

3 IX 

3 wrzesień Wybór opiekuna SU Zebranie z przewodniczącymi 
klas- zaopiniowanie kandydatur 
na opiekunów SU i wybór 
opiekuna. Zaopiniowanie 
kalendarza pracy szkoły na rok 
szk. 2015/2016 (propozycja dni 
wolnych od zajęć) 

7 IX 

4 wrzesień Organizacja pracy SU 
 
 
Opracowanie planu pracy na rok 
szk. 2015/2016 
 
Zaopiniowanie dokumentów 
warunkujących pracę szkoły 

Podsumowanie pracy za rok szk. 
2014/15- sprawozdanie 
finansowe. 
 
Sejmik uczniowski (1- godz. 
lek.) - zebranie z 
przewodniczącymi klas i radą 
SU- zdiagnozowanie potrzeb 
uczniów i poznanie ich 
pomysłów- opracowanie i 
zatwierdzenie planu pracy na rok 
szk. 2015/2016.  
Przydzielenie odpowiednich 
funkcji i zadań poszczególnym 
członkom Samorządu 
Uczniowskiego. 
zapoznanie uczniów z 
Programem wychowawczym 
szkoły, Programem Profilaktyki 
szkoły, Kalendarzem pracy II LO, 
zmianami w Statucie szkoły- 
poznanie opinii młodzieży na 
temat tych dokumentów. 

17 IX 



Ustalenie wysokości składki 
uczniowskiej. 

5 wrzesień Dzień „dresa” Zorganizowanie dnia, w którym 
będą obowiązywały mniej 
formalne stroje- celem jest 
zintegrowanie  uczniów i 
nauczycieli oraz utrzymanie 
dobrego klimatu w szkole 

wrzesień 

6 wrzesień Dzień chłopaka Przygotowanie, we współpracy ze 
szkolnym radiowęzłem, koncertu 
życzeń dla wszystkich panów z 
naszej szkoły. 
Umieszczenie życzeń na tablicy 
SU. 
Przygotowanie życzeń i 
upominków. 

30 IX 

7 październik Święto KEN Przygotowanie krótkiego apelu, 
poświęconego nauczycielom/ 
przygotowanie życzeń i kwiatów/ 
przygotowanie kartek dla 
emerytowanych nauczycieli z 
naszej szkoły  
 

13 X 

8 październik Otrzęsiny kl. I Opracowanie scenariusza i 
przeprowadzenie otrzęsin kl. I 

13 X 

9 październik Halloween Przebranie się w stroje czarne lub 
pomarańczowe, wykorzystanie 
elementów kojarzących się z tym 
świętem. 
Konkurs na najlepsze przebranie- 
nagroda w postaci dnie niepytania 
dla zwycięzcy 

30 X 

10 październik -
czerwiec 

Współpraca z wolontariatem Współorganizowanie zbiórek dla 
dzieci z  Oratorium św. 
Antoniego prowadzonego przez 
oo. Bernardynów, dla zwierząt z 
piotrkowskiego schroniska 
(pomoc w innych akcjach 
organizowanych przez 
Wolontariat). 

cały rok 

11 listopad Konkurs o patronce i historii 
szkoły. 

Opracowanie regulaminu. 
Przeprowadzenie I i II etapu. 
Przygotowanie dyplomów i 
nagród. 

12 XI 

12 listopad Wieczór poetycki- „Spotkanie z 
Osiecką” 

Zorganizowanie wieczoru 
poetyckiego poświęconego życiu 
i twórczości A. Osieckiej 

listopad 

13 grudzień Mikołajki Okolicznościowa gazetka 
ścienna. 
Wyjście wszystkich klas do kina. 
Rozdawanie słodkości przez 
Mikołaja i śnieżynki 

 4 XII/ 7 XII 

14 grudzień Kiermasz świąteczny Przygotowanie przez wszystkie 
klasy wypieków, kartek i innych 
gadżetów świątecznych (dochód 
ze sprzedaży zostanie 
przeznaczony na cele 
charytatywne). 

21 XII 

15 grudzień Wigilie klasowe 
 

Wspólne kolędowanie w klasach. 22 XII 



16 styczeń Wybory do Rady SU i MRM Opracowanie regulaminu. 
Przyjecie zgłoszeń kandydatów z 
kl. I i II. 
Czuwanie nad przebiegiem 
kampanii wyborczej. 
Zorganizowanie wiecu 
wyborczego.  
Przeprowadzenie wyborów do 
rady SU. 
Wybór kandydata do MRM. 

styczeń 

17 luty Walentynki Udekorowanie korytarzy 
szkolnych/ Poczta Walentynowa/ 
Propagowanie idei miłości 
bliźniego- wywieszenie na 
tablicach haseł- sentencji o tej 
tematyce 

12 II 

18 luty Zaopiniowanie dokumentów 
warunkujących pracę szkoły 

Zebranie z przewodniczącymi 
klas i radą SU- zaopiniowanie 
oferty edukacyjnej szkoły 
(propozycji przedmiotów 
realizowanych w zakresie 
rozszerzonym)  

luty 

19 marzec Dzień kobiet Przygotowanie, we współpracy ze 
szkolnym radiowęzłem, koncertu 
życzeń dla wszystkich pań z 
naszej szkoły.  
Przygotowanie życzeń i 
upominków. 

8 III 

20 marzec Pierwszy dzień wiosny  Zorganizowanie konkursu na 
najlepsze przebranie – konkurs 
dla klas i indywidualny.  

21 III 

21 kwiecień Światowy dzień 
książki/włączenie się do 
programu „Dobra szkoła czyta 
dzieciom” 

Zorganizowanie maratonu 
czytania.  
Zorganizowanie konkursu wiedzy 
na temat wybranych przez 
uczniów w ogólnoszkolnym 
głosowaniu książek. 

marzec//kwiecień 
 
22 IV 

22 kwiecień Promocja szkoły Pomoc w zorganizowaniu Dnia 
otwartego. 

kwiecień 

23 kwiecień Pożegnanie klas III Przygotowanie przemówienia 
pożegnalnego. 
Przygotowanie upominków 
(pamiątkowych długopisów) dla 
maturzystów. 
 

29 IV 

24 czerwiec Propagowanie postawy 
samorządności -Zakończenie 
roku szkolnego 

Przygotowanie dyplomów i 
upominków dla najbardziej 
aktywnych członków SU. 

24 VI 

25 czerwiec  Ewaluacja pracy SU. Podsumowanie działań podjętych 
przez SU w roku szk. 2015/2016- 
ocena pracy SU (wskazanie 
mocnych i słabych stron, 
określenie kierunków rozwoju tej 
organizacji). 

22 VI 

26 wrzesień 2015- 
czerwiec 2016 

Propagowanie postawy 
samorządności- prowadzenie 
tablicy informacyjnej SU 

Systematyczne zamieszczanie 
informacji na temat ważnych, 
aktualnych wydarzeń z życia 
szkoły oraz działalności SU. 

cały rok 

 


