
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Technicznych 

im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. 
rok szkolny  2016/2017 

Zadania i sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni Efekty wychowawcze 
 Wznowienie działalności

Samorządu Uczniowskiego
 Organizacja pierwszego spotkania

 Samorządu Uczniowskiego  

IX.2016 r. Opiekun SU 
Rada SU 

 Umiejętność korzystania
z przysługujących praw

 Przestrzeganie regulaminów
        i zasad obowiązujących w szkole. 

 Wspólne opracowanie planu
działań Samorządu
Uczniowskiego w roku szkolnym
2015/2016.

 Ustalenie harmonogramu zadań
  i określenie terminów ich 
realizacji oraz osób
odpowiedzialnych za ich
wykonanie

 Ewaluacja regulaminu pracy SU

 IX 2016 r. 

Rada SU  Umiejętność planowania,
organizowania, zarządzania
czasem.

 Ewaluacja Szkolnego Programu
Wychowawczego i Programu
Profilaktyki, zapoznanie z WSO,
zmianą kryteriów ocen z
zachowania, Statutem Szkoły,

 IX 2016 r. 
Nauczyciele, rodzice, 
Samorząd Uczniowski 
Zespół ds. ewaluacji 

 Udział w tworzeniu dokumentów
szkoły



akty prawne określające 
działalność SU 

 Przedstawienie Dyrektorowi
szkoły Planu Pracy Samorządu.         IX 2016 r.

Dyrektor 
Opiekunki SU 
Rada Samorządu 

 Aktywne i twórcze uczestnictwo
w życiu szkoły.

 Kształtowanie u uczniów postaw
samorządności.

 Współpraca z Dyrekcją,
rodzicami i nauczycielami;

 Wprowadzanie innowacji (m.in.
wpływ SU na estetykę szkoły,
działania realizowane w szkole,
rodzaj zajęć pozalekcyjnych)

Cały rok 

Dyrektor 
Samorząd Uczniowski 
Rada Rodziców 

 Budowanie pozytywnych relacji
     w szkole 
 Kształtowanie samorządności
 Wspólna odpowiedzialność za

szkołę
 Kształtowanie lojalności względem

ZST
Angażowanie się uczniów  
w przedsięwzięcia  wynikające z planu 
pracy szkoły:  
 Wybory  do Samorządu

Uczniowskiego 
 Otrzęsiny klas pierwszych-

zabawy integracyjne 
 Europejski Dzień Języków

Obcych 
 DEN w szkole
 Konkurs na samodzielnie

wykonaną kartkę noworoczną lub

Cały rok 

Opiekunki SU 
Wychowawcy 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 

 Kształtowanie postaw
patriotycznych, przedsiębiorczych.

 Rozwijanie zainteresowań
 Kształtowanie estetyki,
 Rozwijanie kreatywności.
 Angażowanie uczniów w

            przedsięwzięcia lokalne  
 Promocja zdrowego stylu życia
 Kształtowanie przynależności do



bożonarodzeniową oraz stroik 
świąteczny 

 szkolne walentynki
 Szkolny dzień zdrowego żywienia
 Dzień Kobiet w szkole
 Konkursy przedmiotowe
 Włączenie się w organizację Dni

Otwartych Szkoły
 Konkurs na najpiękniejszą

pisankę i stroik wielkanocny
 Dzień Dziecka w szkole

społeczności szkolnej 

 Rozwijanie zainteresowań
 Promocja szkoły

 Udział w akademiach ,włączenie
się w organizację imprez
szkolnych i pozaszkolnych

 Udział uczniów w kołach
zainteresowań

     (koło historyczne, koło 
recytatorsko-teatralne,
turystyczne, CARITAS,
fryzjerskie)

 Włączanie się w akcje
charytatywne

 Współpraca z pedagogiem
szkolnym i udział w akcjach

 i konkursach profilaktycznych
 koncert charytatywny
 udział w Orszaku Trzech Króli

Cały rok 

Opiekun SU 

Samorządy klasowe 
Wychowawcy  
Pedagog 

 Umiejętność dzielenia się
z potrzebującymi. 

 Bezinteresowne działanie na rzecz
innych.

 Uwrażliwianie na los innych ludzi
 Rozwijanie zainteresowań

 Opieka nad miejscami pamięci
narodowej w naszym rejonie Październik/listopad Samorząd Uczniowski

Opiekunki SU 
 Kształtowanie postaw

patriotycznych, obywatelskich



     w ramach szkolnej akcji:               
”    Przystań, pomódl się zapal znicz-  
odwiedzamy zapomniane groby” 

         opieka nad mogiłami żołnierskimi  
 Porządkowanie mogił, zapalanie

zniczy pod pomnikiem poległych 
za wolność, złożenie kwiatów na 
mogiłach. 

nauczyciele 

 Dokumentowanie działalności
Samorządu: sprawozdania
 z działalności SU ,informacje       

na    stronie internetowej szkoły 
redagowanie ściennej gazetki SU 

Cały rok Opiekun 
Rada Samorządu 

 Rozwijanie samorządności.
 Stosowanie umiejętności

informatycznych w praktyce
 Rozwijanie umiejętności

planowania, organizowania,
promocji.


