
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w    Elblągu  w 

roku szkolnym 2019/2020 

Samorząd Uczniowski spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania młodzieży. 

Celem jego działania jest współdecydowanie o sprawach szkoły, identyfikowanie się z 

nią, wdrażanie do postaw demokratycznych oraz integracja społeczności szkolnej. 

Zrealizować te cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności: 

• wpływanie na życie szkoły – poprzez częste kontakty i rozmowy z Dyrekcją, 
Nauczycielami, Opiekunkami  Samorządu, Psychologiem i Pedagogiem Szkolnym; 

• opiniowanie pracy szkoły; 

• kształtowanie postaw demokratycznych; 

• wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży 
poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych, imprez i spotkań; 

• pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole; 

• wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu  reprezentowania szkoły 
podczas konkursów, zawodów sportowych i innych szkolnych imprez; 

• umiejętność pracy w grupie; 

• radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie  możliwości ich rozwiązania; 

• dbanie o estetykę szkoły; 

• planowanie planu pracy samorządu, samodzielne formułowanie priorytetów; 

• odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole; 

 

Lp.   Zadania          Sposób realizacji     Osoby 
odpowiedzialne 

   Termin 

1. Organizacja 
pracy 
Samorządu 
Uczniowskiego 
w roku 
szkolnym 
2019/2020 

Wybory samorządów 
klasowych 
(organizacja pracy w 
ramach 
godzin zajęć z  
wychowawcą). 
 
 
 

Wychowawcy klas 
 1-3 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzesień 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opracowanie planu pracy 
Samorządu Uczniowskiego 
oraz przygotowanie planu 
wydatków SU na rok 
bieżący. 
Ustalenie terminów  
spotkań z Dyrekcją szkoły. 
 
 
Opracowanie planu  pracy 
szkolnego radiowęzła. 
 
Wybór uczniów 
odpowiedzialnych za 
przepływ 
informacji w szkole.  
 
 
Kontynuowanie współpracy 
SU z Młodzieżową Radą 
Miasta 
 
 

Iwona Hul 
Dorota Browarczyk 
(dalej opiekunki SU) 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie  klasy 2 B 
 
 
Opiekunki SU 
 
 
 
 
 
Iwona Hul 
Uczniowie kl. 3 A, 
którzy otrzymali 
mandat radnego 

j. w. 
 
 
 
 
 
 
 
 
j. w. 
 
 
j. w. 
 
 
j. w. 
 
 
cały rok 

2. Uczestnictwo w 
pracy szkoły. 
 
 
 

Współpraca Samorządu 
Uczniowskiego z Dyrekcją, 
pedagogiem, psychologiem, 
wychowawcami, 
pracownikami obsługi. 
Regularne zebrania 
Samorządu i przedstawicieli 
poszczególnych klas. 
Uaktualnianie gabloty 
Samorządu. 

Opiekunki  
Samorządu 
Uczniowskiego i  SU 

cały rok 

3. Giełda 
szkolnych 
podręczników 
 
 
 
 

Zorganizowanie giełdy 
podręczników w auli 
szkolnej. 

Opiekunowie  
Samorządu 
Uczniowskiego i  SU 

wrzesień 

4. Otrzęsiny klas 1 Zorganizowanie otrzęsin 
klas pierwszych. 

Opiekunowie  
Samorządu 
Uczniowskiego i  SU 

wrzesień 



 
 

5. Wybory do 
Samorządu 
Uczniowskiego 
 
 
 

Zorganizowanie i 
przeprowadzenie wyborów 
do SU. Powołanie  zespołów 
SU : plastycznego i  
medialnego; 

Opiekunowie  
Samorządu 
Uczniowskiego  
SU 

Wrzesień/
październ
ik 

6. Wspieramy 
nasze elbląskie 
schronisko dla 
zwierząt. 

Zbierania karmy dla 
elbląskiego schroniska 
„Obudź w sobie anioła” 

Opiekunowie  
Samorządu 
Uczniowskiego  
SU 

październ
ik/ 
listopad 

7. 16 listopada-
Światowy Dzień 
Tolerancji 

Przygotowanie 
plakatu/ogłoszenia 
promującego konkurs 
plastyczny. Klasy 
przygotowują plakaty 
dotyczące tolerancji. 

SU listopad 

8. Mikołajki 
 

6 grudnia- szkolne mikołajki; 
Akcja „Góra czekolady”; 
 

Opiekunowie  
Samorządu 
Uczniowskiego  
SU 

grudzień 

9. Wybory 
Rzecznika Praw 
Ucznia 

Zorganizowanie i 
przeprowadzenie wyborów 
na Rzecznika Praw Ucznia 
 

SU styczeń 

10. Walentynki Zorganizowanie i 
przeprowadzenie szkolnego 
Dnia Zakochanych; 
 

SU luty 

11. Pierwszy Dzień 
Wiosny 

Zorganizowanie i 
przeprowadzenie 
pierwszego  dnia wiosny –
konkursu  między-
klasowego. 

SU marzec 

12. Drzwi otwarte w 
IV LO 

Pomoc w zorganizowaniu 
Drzwi Otwartych  IV LO 
 

SU kwiecień 

13. Szkolny Dzień 
Dziecka 

Zorganizowanie Dnia 
Dziecka 
 

SU czerwiec 

                                                           Opracowała: Iwona Hul  Dorota Browarczyk 


