
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA 

PAWŁA II   
W GORLICACH   

NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

 

Przez cały rok szkolny Samorząd Uczniowski będzie:   

-współpracował z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, 

pracownikami i młodzieżą ZSE w celu realizacji zadań szkoły,   

-czynnie włączał się w życie szkoły,                                         

-organizował akcje mające na celu integrację społeczności 

uczniowskiej, 

-promował szkołę,                                                                              • 

-starał się o stworzenie silnej więzi między wszystkimi 

uczniami,                                                                                                 

-organizował i zachęcał uczniów do działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej, charytatywnej, rozrywkowej i 

naukowej w szkole i poza nią, 

-współpracował ze środowiskiem lokalnym,  

-pozyskiwał środki finansowe na działanie Samorządu 

Uczniowskiego.  

WRZESIEŃ - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2021/2022 
-Wybór samorządu uczniowskiego na rok szkolny 
2021/2022 oraz 2022/2023 
- Zebranie Samorządu Uczniowskiego i wybór 
Zarządu Samorządu Szkoły, ustalenie i przydział 
zadań dla poszczególnych sekcji 



- Ustalenie planu działań na cały rok 
- Organizacja Dnia Chłopaka (30.09)- złożenie 
życzeń oraz rozdanie upominków  

PAŹDZIERNIK -Akcja charytatywna (Stowarzyszenie Jasny 
Promyk Słońca) 
-Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Patrona 
Szkoły (14.10) 
-Zorganizowanie Plebiscytu "Nauczyciel 2021" 
(wręczenie statuetek) 
- "Bon na niepytanie" za 100% posiadanej 
frekwencji za miesiąc październik  

LISTOPAD  - Przygotowanie gazetki na Dzień Młodzieży 
(10.11)- poruszenie problemów m.in. depresji ) 
-Przygotowanie gazetki na  Święto Odzyskania 
Niepodległości 
-Obchody Święta Niepodległości (11.11) 
-Andrzejki ( przygotowanie kącika tematycznego, 
festiwal wróżb) 
-Dzień życzliwości i pozdrowień (21.11)- 
przygotowanie filmiku 
-"Bon na niepytanie" za 100% posiadanej 
frekwencji za miesiąc listopad 

GRUDZIEŃ -Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (05.12)- 
gazetka 
-Mikołajki (06.12)- spotkania klasowe z 
mikołajem 
-Zorganizowanie kiermaszu świątecznego  
-Akcja "zgrana klasa"- konkurs na oryginalne, 
świąteczne  zdjęcie klasowe   
- Przygotowanie gazetki z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia 
-Wigilia- spotkania opłatkowe 
-"Bon na niepytanie" za 100% posiadanej 
frekwencji za miesiąc grudzień 

STYCZEŃ -Przygotowanie gazetki z okazji dnia "Blue 
Monday" (17.01) 
-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- udział w 
akcji  
-Podsumowanie I semestru  
-Przygotowanie gazetki "Jak lepiej się uczyć?" 
-"Bon na niepytanie" za 100% posiadanej 
frekwencji za miesiąc styczeń 

LUTY -Przygotowanie gazetki z okazji Walentynek  
-Szkolne Walentynki  ( poczta walentynkowa) 
-Dzień Bezpiecznego Internetu (08.02)- akcja na 
temat "Internetowa a rzeczywista wersja mnie- 
nie patrz na wygląd lecz w serce człowieka, bo 
serce zostaje a wygląd ucieka") 
-"Bon na niepytanie" za 100% posiadanej 
frekwencji za miesiąc luty 
 



MARZEC -Przygotowanie gazetki na temat "Zdrowego 
Odżywiania" 
-Dzień Kobiet (08.03)- zorganizowanie marszu 
ulicami Gorlic (filmik) 
-Dzień Talentów i pasji (21.03)- zorganizowanie 
konkursu "Moja pasja" 
-Przygotowanie do dni otwartych  
-"Bon na niepytanie" za 100% posiadanej 
frekwencji za miesiąc marzec 

KWIECIEŃ -Przygotowanie gazetki z okazji Wielkanocy  
-Dni otwarte szkoły 
-Przygotowanie gazetki z okazji "Dnia Ziemi" 
(22.04) 
-"Bon na niepytanie" za 100% posiadanej 
frekwencji za miesiąc kwiecień 

MAJ -Udział w uroczystościach z okazji Uchwalenia 
Konstytucji 3 maja  
-Zorganizowanie wieczoru filmowego pod 
gwiazdami  
-Pożegnanie maturzystów 
-"Bon na niepytanie" za 100% posiadanej 
frekwencji za miesiąc maj 

CZERWIEC  -Dzień Sportu Szkolnego- organizacja rozgrywek 
drużynowych 
-Podsumowanie pracy Samorządu 
Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 
-Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2021/2022  

 

Plan pracy SU jest wstępnym szkicem i może ulec modyfikacji w trakcie roku 

szkolnego.  

 

PRZEWODNICZĄCY  

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

 

....................................................... 


