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Zadanie do realizacji: Termin realizacji Osoba odpowiedzialna 

1.Spotkania z członkami 
zarządu SU oraz Radą SU. 

wg potrzeb (przynajmniej trzy 
razy w roku) 

opiekun SU 

2.Spotkanie organizacyjne, 
zatwierdzenie planu pracy SU, 
przyjęcie nowego regulaminu 
SU. 

wrzesień 2019r. opiekun SU 

3.Współpraca z PCK – 
honorowe krwiodawstwo 

cały rok wg harmonogramu pielęgniarka szkolna 

4. Organizacja kiermaszu 
używanych podręczników. 

początek września 2019r. Opiekun SU, członkowie SU 

5.Opieka nad uczniami klas I, 
pomoc w poznaniu zwyczajów i 
społeczności szkoły. 

wrzesień – październik 2019r. wychowawcy klas I, nauczyciele 
uczący w klasach pierwszych, 

Rada SU. 

6. Akcja ” Znicz – pamiątkowe 
światełko dla zapomnianych”. 

• Uczczenie pamięci 
również nauczycieli 
blichowskich 
spoczywających na 
Cmentarzu 
Katedralnym.  

• Opieka nad grobem 
byłego dyrektora 
Włodzimierza Kuphala. 

 
 

koniec października 2019r. 
 
 
 
 
 
 

cały rok 

 
 
 
 
 

p. Anna Kowalska 
p. Agnieszka Leśniewska 

opiekun SU 

7.Współpraca przy organizacji 
DEN. 

październik 2019r. opiekun SU, członkowie SU, 
osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie akademii 

wyznaczone przez dyrekcję 

8.  Organizacja wyborów ZSU październik 2019r. opiekun SU 

9.Udział młodzieży  w 
organizacji uroczystości 
szkolnych (np. Święto 
Niepodległości, Wigilia Szkolna, 
Święto Konstytucji 3 maja) 

 
wg harmonogramu 

członkowie ZSU 
poczet sztandarowy 

wyznaczone przez dyrekcję 
osoby 

10. Organizacja konkursów: 

• wg zainteresowania i 
ofert konkursowych 

 
cały rok 

wg potrzeb i zainteresowań 

 
opiekun SU,  

członkowie ZSU,  
 

12. Współpraca podczas 
organizowania akcji koła 
wolontariatu na terenie szkoły 
(zbiórki żywności, odzieży, 
WOSP,  akcja „Góra Grosza” i 
innych akcji charytatywnych). 

cały rok (wg potrzeb) p. Leśniewska – SKW 
opiekun SU 

pedagog szkolny 
 
 

13. Akcja „Poczuj magię świąt” 
– dekoracja klas o korytarzy.  

grudzień 2019 r. opiekun SU, członkowie RSU 

14. Mikołajki klasowe . grudzień 2019r. członkowie Samorządów 



 

 

Klasowych 

15. Dekoracja klas i korytarzy  - 
gazetki upamiętniające  80 
rocznicę wybuchu II wojny 
światowej 

 
cały rok 

członkowie SU 
samorządy klasowe 

wychowawcy 

16.Współpraca przy organizacji 
Dnia Otwartego oraz Targów 
Edukacyjnych. 

 
kwiecień 2020 r. 

opiekun SU,  
członkowie RSU 

18. Organizacja wycieczek 
kulturalno – krajoznawczych dla 
członków ZSU oraz RSU, 
współpraca ze Szkolnym Kołem 
PTTK 

 
cały rok (wg zainteresowania 

młodzieży i potrzeb) 

 
opiekun SU 

opiekunowie Szkolnego Koła 
PTTK 

19. Organizacja wyjść do kina 
dla społeczności szkolnej lub 
wybranych klas w celu 
popularyzacji życia 
kulturalnego. 

 
cały rok  

w zależności od repertuaru 

 
Opiekun SU 

Wychowawcy klas. 

20. Pomoc w prowadzeniu i 
dokumentowaniu kroniki 
szkolnej, dostarczanie 
materiałów oraz informacji. 

 
 

cały rok 

Opiekun SU 
Członkowie RSU i SU 
p. Agnieszka Syryca 

 

 

Przewodniczący SU:            Opiekun SKW:    Opiekun SU: 


