
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego CKZiU na rok szkolny 2019/2020 

 

miesiąc zaplanowane działania 

wrzesień *wybory do Samorządu Uczniowskiego w poszczególnych szkołach wchodzących 
   w skład Centrum 
*zmiany w Prezydium Samorządu Uczniowskiego CKZiU 
*propozycje do planu pracy na rok szkolny 2019/2020 
*przygotowanie imprezy integracyjnej klas pierwszych CKZiU 
* zebranie SU 

pździernik *ślubowanie klas pierwszych 
*integracja klas pierwszych – turniej klas pierwszych ,poczęstunek, wspólna  
  zabawa 
*Dzień Edukacji Narodowej – współudział w organizacji 
*”Psia kość” – współudział w akcji na rzecz schroniska dla zwierząt 
*zebranie SU 

listopad *obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości – współudział w organizacji 
*”Hymn dla Niepodległej” – wspólne śpiewanie hymnu narodowego przez  
  uczniów CKZiU – 08.11, godz. 11.11 
*”ABC dobrego zachowania” – współudział w organizacji konkursu 
*przeprowadzenie wyborów radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca 
*wybór Rzecznika Praw Ucznia w CKZiU 

grudzień *szkolny Św. Mikołaj 
*przeprowadzenie zbiórki słodyczy i maskotek z okazji Mikołajek dla  
  podopiecznych Domu Dziecka w Sosnowcu 
*propagowanie tradycji świątecznej przez współudział w przygotowaniu Jasełek 
  i organizacji wigilii klasowych 
*zorganizowanie zabawy mikołajkowej z prezentami i sesji zdjęciowej dla 
  podopiecznych Domu Dziecka w Sosnowcu 

styczeń *udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
*zebranie SU – podsumowanie pracy  

luty *Dzień św. Walentego 
*prawa i obowiązki ucznia – konkurs znajomości Statutu Szkoły 
*konkurs na logo Samorządu Uczniowskiego CKZiU 

marzec *udział w akcji „Dar szpiku darem życia” 
*organizacja Pierwszego Dnia Wiosny 
*Dzień Kobiet – współudział w organizacji 
*symbole narodowe – prelekcja przygotowana przez uczniów 
*zebranie SU  

kwiecień *Święta Wielkanocne – tradycje świąteczne 
*pożegnanie klas maturalnych – pomoc przy organizacji 
*pomoc przy organizacji Dni Otwartych w szkole 
*Święto Szkoły –współudział 
*zebranie SU 

maj *Trzeci Maja – współudział w organizacji święta narodowego 
*Dzień Matki – spotkanie z Mamami naszych uczniów 
*zasady zdrowego odżywiania, zdrowy styl życia - prelekcja 

czerwiec *Dzień Sportu – współudział w organizacji 
*Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2019/2020 – zebranie SU 



Ponadto przez cały rok szkolny Samorząd Uczniowski CKZiU będzie wspierał działania SU w 

poszczególnych szkołach wchodzących w skład Centrum, włączał się w akcje charytatywne i 

profilaktyczne organizowane w szkole i poza nią, współpracował z Młodzieżową Radą Miasta 

Sosnowca, Radą Wolontariatu i Rzecznikiem Praw Ucznia. Poczty sztandarowe będą reprezentowały 

szkołę podczas uroczystości państwowych i patriotycznych. 

Plan pracy Samorzadu Uczniowskiego CKZiU w razie potrzeby może ulec modyfikacji – tworzy 

się wówczas aneks do planu pracy. 

Plan pracy zatwierdzono na zebraniu Prezydium Samorządu Uczniowskiego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w dniu 29 października 2019 r. 


