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Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

I. Organizacja pracy 
Samorządu Szkolnego 

1. Wybory do Samorządów 
klasowych. 

2. Wybory do Samorządu 
uczniowskiego 

3. Ułożenie planu pracy Samorządu 
4. Przydzielenie uczniów do 

poszczególnych sekcji 
 ds. wolontariatu 
 ds. regulaminu i porządku 

w szkole 
 ds. dekoracji i informacji 
 ds. organizacji konkursów 
 ds. organizacji uroczystości 

i imprez szkolnych 
5. Ustalenie terminów spotkań 
6. Udostępnianie informacji o działa-

niach Samorządu uczniowskiego: 
 tablica ogłoszeń Samorządu 

 strona www. 
 

Wychowawcy klas 
 
Opiekun samorządu 
Opiekun Samorządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-2019 
 
09-2019 
 
10-2019 
 



II. Uczestniczenie w pracy 
organów szkoły 

1. Współpraca z: 
 dyrekcją szkoły 
 wychowawcami klas 
 pracownikami administracji 
 Radą Rodziców 

 

Opiekun Samorządu, 
przedstawiciele 

Cały rok szkolny 

III. Kultywowanie tradycji 
narodowej i szkolnej 

1. Udział w uroczystościach 
państwowych i szkolnych: 
 Dzień Komisji Edukacji 

Narodowej i ślubowanie klas 
pierwszych gimnazjum 

 święto patrona szkoły 
 apel z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia 
 apel z okazji Świąt 

Wielkanocnych 
 apel z okazji 3-go Maja 

 
 

 
 
Opiekun Samorządu, 
przewodniczący 
i przedstawiciele 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
10-2019 
 
12-2019 
 
12-2019 
 
03-2020 
 
05-2020 
 
 

IV. Organizacja akcji 
charytatywnych 

Akcje: 
 WOŚP 
 „Góra grosza” 
 „Zbieramy zakrętki” 
 „Gwiazdka dla zwierzaka 
 

 

 
opiekun Samorządu, sekcja ds. 
wolontariatu 

 
11/12-2019 
01-2020 
Cały rok 
 

V. Integracja społeczności 
uczniowskiej 
oraz organizacja życia 
szkoły 

1. Konkurs o tytuł : „Superklasy roku” 
2. Konkurs o tytuł : „Uczeń z klasą” 
3. Reprezentowanie uczniów wobec 

społeczności szkolnej 
 
 

opiekun Samorządu, dyrekcja 
szkoły, wychowawcy klas 

Cały rok szkolny 



  
 
 

Działalność rozrywkowa: 
 dyskoteka pod hasłem „Disco 

polo na kwadracie” 
 „Dzień krawata i spódnicy”  

z okazji Dnia chłopaka 
 „Andrzejki” – dyskoteka 
 Dzień Tosta 
 „Mikołajki” – konkurs 

międzyklasowy 
 Konkurs  Bożonarodzeniowy – 

najpiękniejsza ozdoba 
choinkowa 

 konkurs kolęd 
 dyskoteka karnawałowa  
 poczta Walentynkowa 
 konkurs na najpiękniejszą 

pisankę 
 kiermasz Wielkanocny  
 Dzień Absolwenta 
 Tłusty czwartek – sprzedaż 

pączków i tostów 
 Festiwal kolorów z okazji dnia 

wiosny 
 Konkurs fotograficzny „Wiosna, 

ach to TY” 
 Dzień krawata i spódnicy z okazji 

Dnia kobiet 
 konkurs „Mam talent” z okazji 

Dnia dziecka 
 

opiekun Samorządu, sekcja ds. 
uroczystości imprez szkolnych, 
sekcja ds. dekoracji i informacji 
sekcja ds. konkursów 
 
 

 
10-2019 
 
10-2019 
 
11-2019 
 
12-2019 
 
12-2020 
 
 
01-2020 
 
02-2020 
03-2020 
04-2019 
 
03-2020 
 
03-2020 
 
03 do 04-2020 
 
03-2020 
 
06-2020 
 

  


