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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA 

PAWŁA II W ŁAPANOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198  

i 2203), zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi”. 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 

zwana dalej „Kartą Nauczyciela”. 

4. Statut CKZiU im. św. Jana Pawła II W Łapanowie. 

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W OBSZARACH 

 

I.   Działalność statutowa. 

II.  Działalność kulturalno- oświatowa. 

III. Rozwijanie inicjatyw uczniowskich. 

IV. Działalność charytatywna. 

 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

Kompetencje stanowiące 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  
Uchwalanie regulaminu samorządu 

uczniowskiego 
art. 85 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe 

2.  

Przedstawienie sporządzonych przez samorząd 

uczniowski wniosków o przyznanie uczniom 

stypendium Prezesa Rady Ministrów 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 14 

czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów 

Prezesa Rady Ministrów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania 

oraz ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. 

Nr 106, poz. 890) 

 
Kompetencje opiniodawcze  

 

LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

1.  

Opiniowanie wniosku dyrektora szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz szkoły 

ponadpodstawowej o skreślenie ucznia z listy 

uczniów 

art. 68 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 

2.  

Opinia w sprawie wyznaczenie na początku 

etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub 

zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w 

podstawie programowej w zakresie 

rozszerzonym 

§ 7 ramowego statutu publicznego liceum 

ogólnokształcącego (zał. nr 4 do rozporządzenia 

MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze 

zmianami) 
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LP. PRZEDMIOT UCHWAŁY PODSTAWA PRAWNA 

3.  

Zaopiniowanie ustalenia w technikum 

przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 

2 przedmioty, z tym, że jednym z tych 

przedmiotów powinna być: geografia, 

biologia, chemia, fizyka lub matematyka [RS] 

ust. 4 ramowego planu nauczania dla technikum, 

w tym technikum specjalnego dla uczniów w 

normie intelektualnej: niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym załącznik nr 8 do 

rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204 ze 

zmianami) 

4.  

Zaopiniowanie ustalenia w liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych 

przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym, spośród których słuchacz 

wybiera od 2 przedmioty, z tym, że co 

najmniej jednym z tych przedmiotów powinna 

być: historia, geografia, biologia, chemia lub 

fizyka [RS] 

ust. 3 ramowego planu nauczania dla liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych stanowiącego 

załącznik nr 12 do rozporządzenia MEN z dnia 7 

lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 

r. Nr 204 ze zmianami) 

5.  

Opiniowanie ustalania przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym w 

technikum, z których uczeń wybiera 2 

przedmioty [RS]1 

pkt 3 Zał. Nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 28 

marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 

703) 

6.  

Opiniowanie ustalanie przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym w 

liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, z 

których słuchacz wybiera 2 przedmioty2 

pkt 2 zał. Nr 15 do rozporządzenia MEN z dnia 

28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 

703) 

7.  
Wnioskowanie o powołania rady szkoły (w 

szkołach ponadpodstawowych) 
art. 81 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe 

8.  

Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U.  

poz. 1603) 

9.  

Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, innych niż określonych w § 

5 ust. 1 rozporządzenia 

§ 5 ust. 5 rozporządzenia MEN  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U.  

poz. 1603) 

10.  
Opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek 

dyrektora szkoły 
art. 6a ust. 5 Karty Nauczyciela 

 

 

Zadania Sposób realizacji Termin 

Rozwijanie 

samorządności, 

praworządności 

i demokracji 

1.Organizowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 

2018/2019: 

 wybory samorządów klasowych, 

 wybory do prezydium samorządu uczniowskiego, 

 opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego, 

 prowadzenie dokumentacji samorządu uczniowskiego, 

 zapoznanie się z dokumentami szkolnymi- statutem, 

 

 

 

 

Wrzesień 2018 

 

 

                                                 
1 Obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020  
2 Obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020 
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programem wychowawczo- profilaktycznym, 

 współpraca samorządu uczniowskiego z Dyrekcja, Radą 

Pedagogiczną, pedagogiem, psychologiem szkolnym i 

rodzicami. 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWO- OŚWIATOWA  

 
Zadania Sposób realizacji Termin 

Organizowanie 

życia 

patriotycznego i 

kulturowego 

1. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych, 

gminnych, powiatowych i innych. 

2. Inauguracja nowego roku szkolnego. 

3. Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z obchodami 

Święta Szkoły i ślubowaniem klas pierwszych na Sztandar 

Szkoły. 

4. Spotkanie prezydium samorządu uczniowskiego i opiekunów z 

uczniami klas pierwszych. 

5. Opieka nad grobem partyzantów na cmentarzu w Łapanowie. 

6. Udział w pieszym rajdzie, „Jak ONI W 1914 Roku…’’ 

Żegocina- Laskowa. 

7. Włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

8. Zaproszenie Mikołaja do szkoły. 

9. Wigilia szkolna. 

10. Zorganizowanie poczty walentynkowej. 

11. Dzień Kobiet. 

12. Pierwszy Dzień Wiosny. 

13. Obchody Konstytucji 3 Maja. 

14. Udział w pieszym rajdzie papieskim Łapanów- Niegowić. 

15. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

Cały rok  szkolny 

 

 

Październik 2018 

 

 

Listopad 2018 

 

Listopad 2018 

 

 

Listopad 2018 

 

Grudzień 2018 

 

Luty 2019 

Marzec 2019 

 

Maj 2019 

 

Czerwiec 2019 

 

 

III. ROZWIJANIE INICJATYW UCZNIOWSKICH 

 
Zadania Sposób realizacji Termin 

 

Wyzwalanie 

inicjatyw  

i  

kreatywności  

uczniów 

 

 

1. Prowadzenie gazetki ściennej,, Dobrze poinformowani”. 

2. Zamieszczanie informacji z działalności samorządu 

uczniowskiego na stronie internetowej szkoły. 

3. Działania wynikające z aktualnej sytuacji. 

4. Wprowadzenie „Szczęśliwego Numerka” 

 

Cały rok szkolny 

 

Na bieżąco 

 

 

Wg potrzeb 

Od listopada 2018 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 

 

 
Zadania Sposób realizacji Termin 

Uwrażliwienie na  

ludzi  

potrzebujących, 

chorych  

i 

niepełnosprawnych 

 

 

1. Współpraca ze szkolnym wolontariatem, Urzędem Gminy, 

parafią, itd. 

2. Współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków 

na różne cele charytatywne. 

Cały rok szkolny 

 
 

    

 

 

 

 


