
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. JANA ŚNIADECKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego planuje działania mające na 

celu:  

 

1.Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji  

w sprawach szkoły.  

2. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów 

we wszystkich sprawach szkoły.  

3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych 

pomysłów.  

4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.  

5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej, 

rozrywkowej i naukowej w szkole. 

6. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.  

 

W ramach realizacji wyżej wymienionych celów społeczność uczniów chce podjąć następujące działania:  

 

WRZESIEŃ:  

 Spotkanie z przedstawicielami samorządów klasowych z przedstawicielami ustępującego SU – 

podsumowania działań w roku szkolnym 2019/20. Mocne i słabe strony.  

 Opracowanie zasad kampanii wyborczej 2020 powołanie szkolnej komisji wyborczej 

przeprowadzenie wyborów do SU 2020 otrzęsiny klas pierwszych – odpowiedzialna klasa II a  

 Opracowanie harmonogramu imprez i przedsięwzięć SU na podstawie pomysłów zebranych w 

formie „Drzewka pomysłów. przygotowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych  

 

PAŹDZIERNIK:  

 Uroczyste ślubowanie nowowybranych przedstawicieli SU opracowanie regulaminu 

współzawodnictwa klas w ramach konkursu „Super klasa”  

 Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkanie z dyrekcją szkoły – 

przedstawienie planu pracy SU „Strasznie fajny poniedziałek”  

 Kiermasz ciast 

 Konkursy Światowy Dzień Zwierząt – zbiórka dla zwierzaków ze schroniska 

 Międzynarodowy Dzień Roweru  

 

LISTOPAD:  

 Przygotowanie akademii oraz konkursu z okazji Święta Niepodległości  

 Akcja w ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka Tydzień Edukacji Globalnej w ramach 

realizacji programu „1Planet4All”  

 Akcja dla przedszkolaków z okazji Dnia Pluszowego Misia  

 

GRUDZIEŃ:  

 Mikołajkowy zawrót głowy Szkolne kolędowanie przygotowanie świątecznej akcji charytatywnej 

 

 

 

*Plan pracy oraz forma realizacji poszczególnych działań mogą ulec zmianie. 
 


