
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA TERENIE 

 BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 ORAZ TECHNIKUM NR 2  
W MYSŁOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Termin Zadania Forma realizacji 

 
 

 
 

 
 

Wrzesień  

Uroczyste rozpoczęciu roku 
szkolnego 2018/2019 

Przygotowanie akademii inaugurującej rok szkolny 2018/2019 ( 3 IX 2018 r.); 

„Witamy pierwszaków” Zaplanowanie nowym uczniom pierwszego tygodnia w szkole; 

Wyznaczenie starszym uczniom roli opiekunów i przewodników; 
Przygotowanie przewodnika po szkole i rozdanie go każdemu nowemu uczniowi; 

Przygotowanie oferty kółek zainteresowań; 

Kiermasz książek Wykonanie plakatów informacyjnych o organizacji kiermaszu podręczników; 

Przygotowanie stanowisk z używanymi podręcznikami; 

Wybory do Samorządu 
Szkolnego  

Wybory do Rad  Klasowych ( do 14 IX 2018 r.); 

Wybory do Samorządu Szkolnego, powołanie delegatów do SU ( do 20 IX 2018 r.); 
Przygotowanie lokalu wyborczego na szkolne wybory;  

Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów; 

Współpraca z  Radą 
Pedagogiczną 

Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno –wychowawczych ( do 30 IX 2018 r.); 

Szkolne korepetycje Powołanie Komitetu Doraźnej Pomocy 

Udział w ogólnopolskiej akcji 
„Sprzątanie świata” 

Sprzątanie dzielnicy Wesoła – wyznaczenie terenów ( 13 – 14 IX 2018) ; 



79 rocznica wybuchu II wojny 
światowej 

Przygotowanie uroczystego apelu ( 17 IX 2018 r.); 

Przejście z młodzieżą pod tablicę upamiętniającą okrucieństwo okupanta niemieckiego  
z okresu II wojny światowej w miejscu dawnej filii obozu Auschwitz Birkenau – złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy;  

Dzień Integracji i Tolerancji  Przygotowanie imprezy szkolnej adresowanej do uczniów klas pierwszych; 

Dzień Chłopaka Organizacja imprezy szkolnej - karaoke dla uczniów- piosenki o mężczyznach; ( 1 X 2018 r.) 

 
 

Październik 

Tydzień  Informacji o Studiach 
Wyższych 

Przygotowanie spisu katalogów wyższych uczelni ( 1- 5 X 2018 r.); 
Przygotowanie informacji na temat rekrutacji na wyższe uczelnie; 

Akcja znicz Zbiórka zniczy na groby zmarłych nauczycieli 
Sprzątanie cmentarza w dzielnicy Wesoła 

Dzień Edukacji Narodowej Przygotowanie uroczystej akademii ( X 2018 r.) 

Wykonanie plakatu z życzeniami okolicznościowymi dla nauczycieli i wręczenie kwiatów; 
Wykonanie gazetki tematycznej; 

1. Akcja charytatywna „Góra 
2. Grosza” 

Zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodziną ( X 2018 r. – I 
2019 r.); 

Rozwieszenie na terenie placówki plakatów informujących o przebiegu akcji; 

3. Rajd po górach Zorganizowanie rajdu pieszego w Beskid Śląski. 

4. Hallowen w szkole Wykonanie dekoracji w holu szkoły; 
Hallowen’owe popołudnie filmowe; 

 5. Tydzień Praw i Obowiązków Przeprowadzenie ankiety wśród uczniow, której celem jest określenie stopnia świadomości 



 

 
 

 
 

Listopad 

6. Ucznia swych praw i obowiązków; 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat praw i obowiązków ucznia; 
Przygotowanie Karty Praw i Obowiązków Ucznia  zawieszenie ich w każdej sali lekcyjnej; 

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości 

Przygotowanie uroczystej akademii ( 12 XI 2018 r. ); 

Wykonanie gazetki tematycznej; 
Udział przedstawicieli Samorządu Szkolnego w miejskich obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości; 

Akcja ekologiczna 
„EKOPHONE” 

Udział młodzieży w zbiórce zużytych telefonów komórkowych w ramach akcji „Sprzątanie 
świata” z elektrośmieci ( XI 2018 r.) 

Akcja charytatywna „Szlachetna 
Paczka” 

Zbiórka rzeczy dla rodziny potrzebującej wsparcia w postaci materialnej ( XI 2018 r.); 

Rozwieszenie na terenie placówki plakatów informujących o przebiegu akcji; 

Akcja charytatywna 
„MotoMikołaje” 

Zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych mysłowickich domów dziecka ( XI 2018 r.); 

Rozwieszenie na terenie placówki plakatów informujących o przebiegu akcji; 

Koncert Charytatywny Zorganizowanie Koncertu Charytatywnego na rzecz Śląskiego Hospicjum dla Dzieci 
„Świetlikowo” w Tychach ( XI 2018 r.); 

 

 
 

 
 

 

Mikołajki Wykonanie świątecznej dekoracji szkoły -  ubranie choinki oraz zawieszenie, wykonanych 
przez uczniów stroików na drzwi sal lekcyjnych ( 6 XII 2018 r.); 
Wykonanie gazetki tematycznej;  
Przeprowadzenie akcji „Zostań św. Mikołajem” – dzień w czapce św. Mikołaja uprawniający 
do zwolnienia z odpowiedzi w tym dniu; 

Przekazanie słodkich upominków dla podopiecznych Przedszkola nr 18 
Zbiórka dobrowolnych datków na akcje charytatywne; 



 

 
 

 
Grudzień  

Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka 

Przygotowanie plakatów informujących o Dniu Praw Człowieka ( 8 XII 2018 r.); 

Przygotowanie scenariusza lekcji wychowawczej; 
Wykonanie gazetki tematycznej; 

Kiermasz Świąteczny Sprzedaż w rynku dzielnicy Wesoła wykonanych przez młodzież wyrobów rękodzielniczych 
oraz świątecznych pierników ( XII 2018 r.); 

Z wizytą u Seniorów Wyjście do Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach z upominkami świątecznymi i 
piernikami ( XII 2018 r.); 

Klasowe spotkania opłatkowe Przekazywanie na wcześniej wykonanych kartkach świątecznych życzeń dla przyjaciół ( 21 
XII 2018 r.); 
Pogadanka na temat zagrożeń pirotechnicznych; 

Organizacja klasowych spotkań opłatkowych; 
Wykonanie gazetki tematycznej; 
Przygotowanie kartki świątecznej z życzeniami dla Rady Pedagogicznej, pracowników obsługi 
i administracji oraz uczniów; 

 
 

Styczeń  

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Kwestowanie wolontariuszy na rzecz WOŚP; 

Marsz Pamięci Zorganizowanie marszu pamięci do filii obozu Auschwitz Birkenau w dzielnicy Mysłowic – 
Ławkach; 

Ferie na łyżwach Zorganizowanie wyjazdu na łyżwy podczas ferii zimowych; 

Współpraca z Radą 
Pedagogiczną 

Podsumowanie I semestru – apel ( I 2019 r.) 

Prezentacja najlepszych uczniów; 
Porównanie wyników nauczania (średnie),  zachowania oraz frekwencji ( %); 



 Umieszczenie listy najlepszych uczniów na tablicy informacyjnej; 

Przygotowanie sprawozdania z działalności Samorządu Szkolnego za 1 semestr; 

 
 

Luty  

Dzień Bezpiecznego Internetu Zorganizowanie warsztatów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu;  

Walentynki Szkolna impreza walentynkowa; 

Poczta Walentynkowa – przygotowanie skrzynki na kartki, dostarczenie poczty; 
Udekorowanie szkolnego holu; 

Wykonanie gazetki tematycznej; 

Dzień Maturzysty Zorganizowanie szkolnej imprezy w Dniu Maturzysty; 

 
 

Marzec  

Dzień Żołnierzy Wyklętych Przygotowanie apelu okolicznościowego (1 III 2019 r.); 
Wykonanie gazetki tematycznej; 

Dzień Kobiet  Przygotowanie imprezy szkolnej przez uczniów; 

Dzień wiosny – dzień 
wagarowicza 

Zorganizowanie szkolnego kina  

 
 

 
 

Kwiecień 

Dzień Ziemi Wykonanie gazetki tematycznej ( 22 IV 2019 r.); 
Sprzątanie podwórka szkolnego; 

Szkolny Omnibus Finał  V edycji szkolnego konkursu interdyscyplinarnego wyłaniającego ucznia z najlepszym 
wynikiem i otrzymującego tytuł Szkolnego Omnibusa w roku szkolnym 2018/2019. ( II 
tydzień IV 2019 r.); 

Pożegnanie klas maturalnych  Przygotowanie uroczystości pożegnania klas maturalnych; 

Święta Wielkanocne  Wykonanie gazetki tematycznej; 



Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników 
obsługi i administracji oraz uczniów;  

Targi Edukacyjne  Przygotowanie ekspozycji na Targi Edukacyjne; 

 

 
 

 
Maj  

Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja; Święto Flagi 

Zorganizowanie imprezy szkolnej w formie HAPPENINGU PATRIOTYCZNEGO; 

Wykonanie gazetki tematycznej; 
Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w obchodach święta uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja; 

Dzień Otwarty Przygotowanie akcji promocyjnej wraz z ofertą kształcenia w CKZiU; 

Akcja „Honorowy dawca krwi” Udział młodzieży w akcji oddawania krwi; 

Tydzień Zdrowia Organizacja imprezy szkolnej promującej zdrowy tryb życia; 

Ankieta Przeprowadzenie wsród młodzieżyanonimowej ankiety „Czy lubisz swoją szkołę?” 

Czerwiec Współpraca z Radą 
Pedagogiczną 

Podsumowanie II semestru – apel ( I tydzień VI 2019 r.) 
Prezentacja najlepszych uczniów; 

Porównanie wyników nauczania (średnie),  zachowania oraz frekwencji ( %); 
 Umieszczenie listy najlepszych uczniów na tablicy informacyjnej; 

Przygotowanie sprawozdania z działalności Samorządu Szkolnego za 1 semestr; 

Dzień Sportu Udział młodzieży w rozgrywkach sportowych; 

Uroczyste zakończenie zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych 
w roku szkolnym 2018/2019 

Przygotowanie uroczystości zakończenia  roku szkolnego – częśc artystyczna, wręczenie 
nagrod dla najlepszych uczniów ( wyniki w nauce, wysoka frekwencja) 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa na wakacjach. 

 



ZADANIA CAŁOROCZNE: 
- Organizowanie zebrań Samorządu Szkolnego; 
- Aktualizowanie danych o Samorządzie Uczniowskim i Samorządzie Szkolnym; 
- Przysposobienie pomieszczenia jako miejsca spotkań Samorządu Szkolnego w  sali nr 32  
- Prowadzenie akcji “Szczęśliwy numerek”; 
-  Prowadzenie „skrzynki życzeń”; 
- Zorganizowanie tablicy ogłoszeń dla uczniów; 
- Zbieranie książek i czasopism dla domów dziecka, domów opieki, szpitali itp.; 
- Organizowanie wystaw prac uczniów: rysunków, rękodzieła, fotografii itp.; 
- Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, filharmonii itp.;  
- Aktualizacja informacji na temat SU i SSz na stronie internetowej; 
- Zamontowanie tablicy osiągnięć uczniów Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2; 
- Praca grupy wolontariuszy w Przedszkolu nr 18 – przygotowanie zabaw, kart pracy, konkursów, czytania lub opowiadania bajek, raz w 
  miesiącu; 
- Zbieranie zabawek dla podopiecznych mysłowickich przedszkoli; 
- Zorganizowanie stołu do ping ponga oraz piłkarzyków; 
- Zbiórka plastikowych nakrętek na cele charytatywne; 
- Zbiórka makulatury. 
 
KONKURSY 
- Czar wakacji – międzyklasowy konkurs fotograficzny; 
- Zorganizowanie szkolnego konkursu „Super Klasa”; 
- Maraton Czytelniczy - całoroczny konkurs na największą liczbę przeczytanych książek; 
- „Pomagamy” – wspołzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na różne cele charytatywne; 


