
Warszawa, 31.08.2022r.

Harmonogram pracy Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie 

na okres I roku szkolnego 2022/2023

I. Organizacja Samorządu Uczniowskiego

Jako całość Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 49 dzieli się będzie na dwa działy:
- dział dla Szkoły Podstawowej nr 370
- dział dla LX Liceum Ogólnokształcącego im. W. Górskiego

Opiekunem Samorządu Szkoły Podstawowej nr 370 jest Pani Anita Kusyk. Opiekunem Samorządu
LX Liceum Ogólnokształcącego im. W. Górskiego jest Pan Artur Jemielita.

Członkami  Samorządu  Uczniowskiego  są  wszyscy  przewodniczący  klas  od  1  klasy  Szkoły
Podstawowej do 4 klasy Liceum Ogólnokształcącego.

W dziale Liceum Ogólnokształcącego, dodatkowo zgodnie z potrzebami powołane zostaną sekcje.

Uczniowie Olaf Zięcina (3PB) i Kinga Niemirska (1PB) w roku szkolnym 2022/2023 delegowani
będą  przez  Samorząd  jako  radni  Młodzieżowej  Rady  Bielan  na  podstawie  wyborów
wewnątrzszkolnych z dnia 11 marca 2022 roku (kadencja dwuletnia do 2024 roku). 

W  Szkole  Podstawowej  przewodniczącą  Samorządu  do  czasu  odbycia  wyborów  jest  Wiktora
Pawęta (5a),w skład prezydium wchodzi jeszcze Szymon Kasak (2b) i Zuzanna Bryzek (4a).

W Liceum Ogólnokształcącym przewodniczącym Samorządu do czasu przeprowadzenia nowych
wyborów jest Marcel Wolętek (3PB), na stanowisku zastępcy przewodniczącego Samorządu jest
wakat.

Przewodniczący klas lub ich delegaci będą spotykali się raz w miesiącu na spotkaniach walnych
gdzie omawiane będą bieżące sprawy Samorządu Uczniowskiego. Takie spotkania odbywać się
będą na wyznaczonych przerwach i prowadzone będą wspólnie przez Opiekunów Samorządów. 

II. Plan Samorządu Uczniowskiego

Działania stałe: 

1. Ustalenie regulaminu i prowadzenie radiowęzła szkolnego.

2.  Utrzymywanie i  aktualizowanie dekoracji  szkolnej na klatce schodowej między parterem a I

piętrem.

3. Promowanie akcji „Szczęśliwy Numerek” prowadzonej za pomocą portalu Librus.

4. Prowadzenie akcji informacyjnej propagującej szczepienia wśród młodzieży szkolnej za pomocą

plakatów.

5. Fotografowanie i nagrywanie uroczystości szkolnych.

6. Podjęcie starań o zawiązanie redakcji gazetki szkolnej. 



Działania doraźne:

1. Kiermasz używanych podręczników – sprzedaż lub wymiana książek przez uczniów. Termin: 6

września 2022 (wtorek).

2.  Wystąpienie  pisemne  do  Rady  Rodziców  z  prośbą  o  zakup  nowego  laptopa  do  radiowęzła

szkolnego. Termin: wrzesień 2022. 

3.  Udział  w  akademii  na  Święto  Szkoły  –  wygłoszenie  pozdrowienia  od  Samorządu

Uczniowskiego. Termin: 15 września 2022 (czwartek).

4. Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym na

rok szkolny 2022/2023. Termin: 26 września 2022 (wtorek).

5.  Udział  w  akademii  na  Dzień  Komisji  Edukacji  Narodowej  –  wygłoszenie  pozdrowienia  od

Samorządu Uczniowskiego. Termin: 14 października 2022 (piątek).

6. Konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną z okazji Dnia KEN. Termin: 14 października

(piątek).

7.  Opieka  nad grobem patrona  Liceum Wojciecha  Górskiego –  prace  porządkowe nad miejscu

spoczynku  założyciela  szkoły,  zapalenie  znicza  i  złożenie  kwiatów  przez  przedstawicieli

Samorządu. Termin: 27 października 2022 (czwartek).

8.  „Halloween  w  szkole”  –  konkurs  hallowenowych  strojów  szkolnych,  w  którym  uczniowie

wykazują się własną inwencją i zdolnościami plastycznymi. Termin: 28 października 2022 (piątek).

9.  Przygotowanie  i  przeprowadzenie  akcji  „Niepodległa  do  Hymnu”  –  wspólne  wykonanie

„Mazurka Dąbrowskiego” dla upamiętnienia 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Termin: 10 listopada 2022 (czwartek).

10.  „Andrzejkowe  wróżby”  –  przygotowanie  stanowisk  z  wróżbami  dla  uczniów.  Termin:  30

listopada 2022 (środa).

11. „Mikołajki w szkole” - uczniowie przebrani w stroje świąteczne będą zwolnieni z odpytywania.

Termin: 6 grudnia 2022 (wtorek).

12.  Zorganizowanie  szkolnego  konkursu  z  wiedzy  ogólnej  we  współpracy  z  zespołami

przedmiotowymi. Termin: 15 grudnia 2022 (czwartek).

13. Wigilia Samorządu Uczniowskiego – spotkanie Samorządu z nauczycielami i Paniami Dyrektor.

Przekazanie  gronu  pedagogicznemu  i  pracownikom  szkoły  okolicznościowych  kartek

świątecznych. Termin: 20 grudnia 2022 (wtorek).

14.  Konkurs na najładniej  udekorowaną salę  lekcyjną na Boże Narodzenie.  Termin: 20 grudnia

2022 (wtorek).



15. Udział w projekcie „Świąteczne kolędowanie w językach obcych” organizowanym przez Zespół

Nauczycieli Języków Obcych. Termin: 20 grudnia 2022 (wtorek).

16.  „Poczta walentynkowa” - każdy z uczniów naszej szkoły będzie mógł wrzucić do skrzynki

swoją walentynkę, która następnego dnia trafi do adresata. Termin: 9 i 10 lutego 2023 (czwartek 

i piątek).

Anita Kusyk

Artur Jemielita



Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

1. KOMISJA WYBORCZA
1.1  W skład  Komisji  Wyborczej  wchodzą  opiekunowie  Samorządu oraz  co najmniej  po trzech
uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego.
1.2  Członkiem  Komisji  Wyborczej  nie  może  być  uczeń  ubiegający  się  o  stanowisko
Przewodniczącego Samorządu.
1.3 Pracę Komisji nadzorują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
1.4 Do zadań Komisji należy:
a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego.
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów .
c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do samorządu.
d) przygotowanie kart wyborczych i przeprowadzenie wyborów.
e) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2.1. Kandydatami na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy uczniowie
Szkoły.
2.2 Kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się dobrymi
wynikami w nauce, zachowaniem co najmniej dobrym i nie być karanym.
2.3  Osoby  kandydujące  po  ogłoszeniu  ostatecznej  listy  kandydatów  mają  prawo  do  kampanii
wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek, organizowanie wieców na przerwach).

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA
3.1 Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
3.2 Głosowanie trwa wyznaczonym dniu i polega na zaznaczeniu odpowiedniej osoby na karcie
wyborczej,  a  następnie  wrzucenie  swojego  głosu  do  urny.  Wybory  przeprowadzane  są  przez
Komisję Wyborczą w trakcie lekcji.
3.3  Głos  jest  nieważny  jeżeli  na  kracie  nie  wybrano  żadnego  kandydata  lub  wybrano  kilku
kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków
3.4 Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera urnę i przystępuje do liczenia
głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
4.1 Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu 1 dnia po głosowaniu.
4.2 Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje  kandydat  z największą liczbą
głosów.
4.3.  Zastępcami  Przewodniczącego  Samorządu  Uczniowskiego  zostaje  dwóch  kolejnych
kandydatów z największą liczbą głosów.



Kalendarz wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

Termin Działanie Uwagi

5 września 2022
(poniedziałek)

Ogłoszenie terminu i zasad wyborów na
przewodniczących Samorządu

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i
Liceum

do 8 września
2022

(poniedziałek)

Powołanie Komisji Wyborczej w wyborach
na przewodniczącego Samorządu

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i
Liceum

8-15 września
2022 (czwartek)

Zgłoszenia od kandydatów na
przewodniczących Samorządu

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i
Liceum

16 września 2022
(poniedziałek)

Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą
kandydatów na przewodniczących
Samorządu Uczniowskiego Szkoły

Podstawowej i Liceum

19-27 września
2022

(poniedziałek)

Rozpoczęcie kampanii na przewodniczących
Samorządu Uczniowskiego Szkoły

Podstawowej i Liceum

26 września 2022
(wtorek)

Wybory na przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego Liceum

Wybierają uczniowie klas 1-4
Liceum Ogólnokształcącego

27 września 2022
(środa)

Wybory na przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

Wybierają uczniowie klas 1-6
Szkoły Podstawowej

28 września 2022
(czwartek)

Przedstawienie wyników wyborów na
przewodniczących Samorządu

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i
Liceum.

29 września 2022
(piątek)

Wybory na opiekunów Samorządu
Uczniowskiego

Wybierają Przewodniczący
Klas na spotkaniu Samorządu

Uczniowskiego


