
PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2               

I IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO                                           

ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ I STOPNIA 

W SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

„Zamigotał świat tysiącem barw” 

Miesiąc Zadania 
 

Wrzesień 
 
Promujemy 
czytelnictwo 

 
1. Wybór samorządów klasowych i szkolnych w wyborach. 
2. Zebranie Samorządu- wybór samorządu szkolnego, powołanie sekcji oraz 

opracowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019. Wybory 
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego SOSW. Analiza zapisów 
statutu o samorządzie szkolnym. 

3. Wykonanie gazetek rozpoczynających nowy rok szkolny z uwzględnieniem  
samorządu uczniowskiego. 

4. Dzień chłopaka w naszej szkole- Plebiscyt na Najsympatyczniejszego 
Chłopaka i Najsympatyczniejszego Nauczyciela. 

5. Wybór lektury miesiąca – czytanie fragmentu książki na przerwie. 
 

 
Październik 
 
 
Wzór godny 
naśladowania 

 
1. Aktualizacja gazetek samorządowych na październik. 
2. Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole. Rozstrzygnięcie plebiscytu na 

Nauczyciela Mistrza, Kumpla i Kosę. 
3.   

 
 
 

 
Listopad 

 
Czy warto żyć 
według zasad? 

 
1. Aktualizacja gazetek samorządowych na listopad. 
2. „Wielki czyn powstaje z wielkiego marzenia”- Pani Zofio, pamiętamy! – 

złożenie kwiatów na grobie Zofii Książek-Bregułowej. 
3. ABC po polsku – sonda wśród Dyrekcji, nauczycieli i uczniów, prezentacja 

9.11 
4. Ślubowanie klas pierwszych. 
5. Apel szkolny – Mam prawo, mam obowiązek….  
6. Pokaz mody szkolnej – galowy i sportowy zawrót głowy (na przerwie). 
7. Andrzejkowe przepowiednie – na przerwie śródlekcyjnej. 

 

 
Grudzień 

 
 

Bezcenna 

 
1. Aktualizacja gazetek samorządowych na grudzień. 
2. Akcja szkolna- promujemy magiczne słowa ( „Dzień dobry!”, „proszę”, 

„dziękuję”, „przepraszam”). 
3. Zbiórka dla schroniska zwierząt w Sosnowcu/lub odwiedzamy pacjentów 

3.   Prezentacja swoich wzorów osobowych (gazetka oraz prezentacja                   

na przerwie). 

 

 Wzór godny 

naśladowania 



pomoc 
 

hospicjum. 
4. Składamy życzenia świąteczne. 

 
 
 

 
    Styczeń 
 

Jeśli nie 
internet,                  
to co?- 

niecodzienne 
sposoby                    

na codzienną 
nudę. 

 
1. Aktualizacja gazetek samorządowych na styczeń. 
2. Prezentacja zainteresowań i umiejętności uczniów ( na gazetce szkolnej              

i na przerwie śródlekcyjnej). 
3. ZEBRANIE SAMORZĄDU-podsumowanie pracy samorządu w I semestrze. 

 

 
Luty 

 
Zapraszamy 

do kina. 

 
1. Aktualizacja gazetek samorządowych na luty. 
2. Poczta walentynkowa. 
3. Giełda ciekawych filmów- oglądanie fragmentu na przerwie śródlekcyjnej. 

 

 
Marzec 

 
Do grającej 
szafy grosik 

wrzuć. 
 

 
1. Aktualizacja gazetek samorządowych na marzec. 
2. Dzień Kobiet- Plebiscyt na Najsympatyczniejszą Dziewczynę i 

Najsympatyczniejszą Nauczycielkę. 
3. Muzyczna przerwa- słuchanie ulubionej muzyki uczniów. 

 

 
Kwiecień 

 
Rusz się po 

zdrowie. 

 
1. Aktualizacja gazetek samorządowych na kwiecień. 
2. Światowy Dzień Zdrowia- ćwiczymy na przerwie ( w porozumieniu                              

z nauczycielami w-f-u – zajęcia stretchingowe „na siedząco”). 
4. Giełda przepisów z degustacją – na gazetce szkolnej i na przerwie 

śródlekcyjnej. 
3. Składamy życzenia świąteczne. 

 

 
Maj 

 
Mój dom jest 

moją 
twierdzą. 

 

 
1. Aktualizacja gazetek samorządowych na maj. 
2. Zgadnij, kto to? – zdjęcia z dzieciństwa. 
3. Apel „Mur” o problemach młodzieży. 

 

 
Czerwiec 

 
Warto 

zobaczyć. 

 
1. Aktualizacja gazetek samorządowych na czerwiec. 
2. Prezentacja miejsc w Polsce wartych odwiedzenia – gazetka szkolna, 

prezentacja na przerwie. 
3. ZEBRANIE SAMORZĄDU- podsumowanie pracy Samorządu Szkolnego w roku 

2018/2019. 
4. Plebiscyt osobowości wśród uczniów – artysta/naukowiec/przyjaciel/ 

wolontariusz. 
 



 

Samorząd Uczniowski i opiekunowie SU zastrzegają sobie zmiany do planu pracy wg 

bieżących potrzeb 

W ramach obowiązków Samorządu Uczniowskiego będzie redagowanie gazetki ściennej, 
która zawierać będzie: informacje stałe ( skład samorządu oraz informacje bieżące). 
 
Cały rok będzie funkcjonował tzw. „szczęśliwy numer” oraz „dzień koloru” – uczniowie 
mający wylosowany numer w dzienniku oraz którzy przyjdą w ubraniu odpowiedniego koloru 
(kolor miesiąca) w danym dniu, będą zwolnieni z pytania. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


