
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum                        

im. Jana Pawła II w Budzowie 

   na rok szkolny 2014/15 

 
Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2014/15 

-organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego, 

-współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas, 

-prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego, 

-udział i wspieranie akcji charytatywnych, 

-organizacja dyskotek, 

-dekoracja klas z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

-zamieszczanie informacji o działalności SU na stronie internetowej, 

-wspieranie finansowe działań wolontariatu i innych szkolnych akcji, 

-organizowanie akcji „Góra Grosza” 

 

   TERMIN       ZADANIA Formy realizacji 

  Wrzesień 1. Wybór kandydatów do SU -wybory przedstawicieli 
do Samorządu przez 
poszczególne klasy 

 Październik 1.Wybór Samorządu 
Uczniowskiego 
 
2.Opracowanie planu pracy 
Samorządu Uczniowskiego 
 
 
 
 
 

-zebranie samorządu i 
wybór Zarządu 
Samorządu Gimnazjum, 
czyli: przewodniczącego, 
zastępcy, sekretarza i 
skarbnika.  
-zebranie Samorządu 
-wpisanie propozycji 
zgłoszonych przez 
przedstawicieli do planu 



 
 
 
3. Dzień Edukacji Narodowej 
 
 
4. Organizacja dyskoteki 
zapoznawczej 

pracy 
-ustalenie 
harmonogramu zadań i 
określenie terminów ich 
realizacji oraz osób 
odpowiedzialnych za ich 
wykonanie 
-kartki z życzeniami na 
drzwiach sal lekcyjnych 
-dyskoteka(opieka nad 
sprzętem grającym oraz 
oświetleniem Sali) 

Listopad 1. Udział w Ogólnopolskiej akcji 
„Góra Grosza” 
 
 
 
 
2. Andrzejki w Naszej szkole 
 
 
3. Przygotowanie ozdób 
świątecznych 

-zliczenie zebranych 
funduszy i wysłanie ich 
za pomocą kuriera 
 
-dyskoteka (opieka nad 
sprzętem grającym, 
dekoracja Sali, wróżby 
andrzejkowe)  
 
-współfinansowanie 
wykonania ozdób 
świątecznych  

Grudzień 1. Święta Bożego Narodzenia 
 
 
 
2. Najpiękniejsza choinka 

-dekoracja sal (życzenia 
przyklejane na każdą z 
sal lekcyjnych)  
 
-przygotowanie plakatu,  
-zbieranie fotografii,  
-wybór najlepszego 
zdjęcia, 
-rozdanie nagród 



Styczeń 1. Dyskoteka karnawałowa  
 
2. Podsumowanie I półrocza 

-dyskoteka 
 
-złożenia sprawozdania z 
działalności SU 

Luty 1. Walentynki  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dyskoteka Walentynowa  

-uruchomienie „poczty 
walentynkowej”  w roli 
listonoszy członkowie 
samorządu,  
- doręczenia 
korespondencji 
walentynkowej przez 
„szkolnych listonoszy” 
 
-organizacja dyskoteki 

Marzec  1. Dzień Kobiet i Mężczyzn 
 

-wykonanie kwiatów i 
upominków, napisanie 
karty z życzeniami z 
okazji Dnia Kobiet i 
Mężczyzn 

Kwiecień 1. Wielkanoc 
 
 
 
 
 
2. Dyskoteka- Lata 80-te 

- Świąteczne życzenia dla 
nauczycieli,  
-dekoracja sal 
życzeniami 
wielkanocnymi 
 
-dyskoteka 

Maj 1. Uczczenie rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja 
 
 
 
 
2. Konkurs na „Najpiękniejszy 
wiersz dla Mamy” dla klas I-III SP 
 

-akcenty na gazetce 
świątecznej poświęconej 
temu świętu 
-udział przedstawicieli 
Samorządu w apelu, 
 
-podanie regulaminu 
konkursu,  
-wystawa prac 



 
 
 
 
 
 
3. Dzień Patrona 

konkursowych na 
gazetce ściennej, 
-ogłoszenie wyników 
konkursu i wręczenie 
dyplomów 
 
-pomoc w organizacji 
święta szkolnego 

Czerwiec 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka 
2.Dyskoteka końcowo roczna 
3. Zakończenie roku szkolnego 
2014/2015 
 
4. Podsumowanie działalności SU 

-pomoc w organizacji,  
-dyskoteka 
-udział w apelu, 
przemówienie 
przewodniczącego,  
-sprawozdanie z pracy 
SU 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na 

bieżąco w zależności od potrzeb szkoły, nieplanowanych 

uroczystości, konkursów, apeli, prac społecznych itd. 

 


