
Plan działań Samorządu Uczniowskiego w 

roku szkolnym 2022/2023  

  

  

1. Cel główny:  

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do 

aktywnej, twórczej pracy na rzecz szkoły, całej społeczności uczniowskiej liceum oraz na 

rzecz innych.   

  

2. Cele szczegółowe:  

� promocja szkoły,  

� organizacja akcji mających na celu integrację społeczności uczniowskiej,  

� tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,  

� tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów, � 

upowszechnianie wśród młodzieży znajomość ich praw i obowiązków, � 

kształtowanie i egzekwowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.  

  

3. Harmonogram działań SU   

W związku z zagrożeniem pandemicznym poniższe działania mogą ulec zmianie.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Planowane działania Samorządu Uczniowskiego  

Wrzesień 2022  

• wybory do Samorządu Uczniowskiego przez poszczególne klasy;  

• wybór zarządu;  

• wybór składu pocztu sztandarowego;  

• opracowanie harmonogramu spotkań;  

• ustalenie dobrowolnej składki na rzecz Samorządu;   

• zagospodarowanie tablicy informacyjnej;  

• Dzień Chłopaka – przygotowanie upominku;  

• współorganizacja biwaku integracyjnego;  

• udział pocztu sztandarowego w miejskich obchodach upamiętniających rocznicę 

wybuchu II wojny światowej;  

Październik 2022  

• udział w przygotowaniach obchodów Dnia Edukacji Narodowej – życzenia oraz 

niespodzianka dla nauczycieli i pracowników szkoły;  

• pomoc w organizacji Dnia Patrona;  

• przygotowanie szkolnej loterii fantowej – dochód na rzecz Samorządu;  

• zbiórka karmy na rzecz schroniska dla zwierząt;  

• Dzień Krawata;  

• akcja „Drzewko za makulaturę”;  

• 01.10 - dzień wegetarian  

• Dzień tematyczny (organizowany dwa razy w miesiącu, temat dni ustalany na 

spotkaniach SU) 

  

Listopad 2022  

• Dzień Niepodległości – udział w uroczystościach miejskich (poczet sztandarowy);  

• Dzień Pluszowego Misia;  

• przygotowanie akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”  

• Andrzejki – organizacja wróżb, tablica informacyjna;   

• Dzień tematyczny (organizowany dwa razy w miesiącu, temat dni ustalany na 

spotkaniach SU) 

  

Grudzień 2022  

• sprzedaż ciast;  

• pomoc w przygotowaniu Dnia walki z AIDS;  

• przeprowadzenie akcji „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”   

• przygotowanie świątecznych kartek dla emerytowanych nauczycieli;  

• Mikołajki – przygotowanie słodkich prezentów;  

• życzenia z okazji Bożego Narodzenia;  

• udział pocztu sztandarowego w miejskich obchodach upamiętniających rocznicę 

wprowadzenia stanu wojennego;  



• konkurs świąteczny na najbardziej pomysłową dekorację sali, korytarza;  

• Dzień tematyczny (organizowany dwa razy w miesiącu, temat dni ustalany na 

spotkaniach SU) 

 

Styczeń 2023  

• Dzień sekretarki – życzenia dla pani Sylwii;  

• przygotowanie tablicy SU pod kątem Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach  

Holocaustu; 

• Dzień tematyczny (organizowany dwa razy w miesiącu, temat dni ustalany na 

spotkaniach SU) 

 

Luty 2023  

• Walentynki – poczta walentynkowa, konkurs na wiersz o tematyce miłosnej;  

• Dzień ciasta marchewkowego - kiermasz ciast;  

• Dzień tematyczny (organizowany dwa razy w miesiącu, temat dni ustalany na 

spotkaniach SU) 

• 17.02 – dzień kota  

Marzec 2023  

• Dzień Kobiet – życzenia;  

• udział pocztu sztandarowego w miejskich obchodach Dnia Pamięci o Żołnierzach  

Wyklętych;  

• udział w Akcji Sadzenia Lasu; 

• 21.03 – Światowy Dzień Zespołu Downa 

• Dzień tematyczny (organizowany dwa razy w miesiącu, temat dni ustalany na 

spotkaniach SU) 

• Dzień bez plecaka 

  

Kwiecień 2023  

• udział w pożegnaniu klas maturalnych;  

• udział w godzinach wychowawczych klas ósmych na terenie powiatu bełchatowskiego 

(stacjonarnie albo zdalnie);  

• Dzień Książki dla Dzieci – czytanie książek przedszkolakom; 

• Dzień tematyczny (organizowany dwa razy w miesiącu, temat dni ustalany na 

spotkaniach SU) 

• 03.04 – dzień tęczy/kolorów  

  

Maj 2023  

• Konstytucja – udział w uroczystościach miejskich (poczet sztandarowy);  

• pomoc w organizacji Dnia Otwartego;  



• przygotowanie informacji na tablicy SU o 76. rocznicy zakończenia II wojny 

światowej; 

• Dzień tematyczny (organizowany dwa razy w miesiącu, temat dni ustalany na 

spotkaniach SU) 

  

Czerwiec 2023  

• organizacja Dnia Dziecka;  

• udział w miejskich obchodach upamiętniających patrona miasta Jana Pawła II;  

• podsumowanie rocznej działalności; 

• Dzień tematyczny (organizowany dwa razy w miesiącu, temat dni ustalany na 

spotkaniach SU) 

Działania całoroczne  

• zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU;  

• aktualizacja podstrony internetowej SU na stronie szkoły;  

• informowanie (tablica SU) o sukcesach uczniów naszej szkoły;   

• propagowanie idei wolontariatu;  

• nadzorowanie konkursu na Najaktywniejszą Klasę;  

• nadzorowanie zbiórki nakrętek;   

• współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt;  

  

  

  

  


