
PLAN PRACY SAMORZĄDU MIESZKANEK BURSY 

 

Cele Samorządu Mieszkanek Bursy: 

1. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za placówkę. 

2. Angażowanie wychowanek we wspólne rozwiązywanie problemów. 

3.  Kształtowanie relacji opartych na szacunku i wzajemnym zaufaniu pomiędzy wychowankami bursy, a 

kadrą wychowawców. 

4. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia i przyjmowania 

współodpowiedzialności za jednostki i grupy. 

5. Uwrażliwianie na potrzeby innych.  

6. Kształtowanie aktywnych postaw społecznych. 

7. Wdrażanie wychowanek do samokontroli, samooceny i samodyscypliny. 

 
 

 

Lp Zadania 

do 

realizacji 

Sposób realizacji Termin Odpowiedzialny Efekt wychowawczy 

1. 

Organizowanie 

społeczności 

bursowskiej 

 

Wybór nowego Samorządu 

 

25.10.17 

 

Opiekunowie 

Samorządu 

 

Chęć współodpowiadania za 

środowisko społeczne. Aktywny 

udział w życiu społecznym. 

 

Zebranie Samorządu 

Mieszkanek Bursy: 

-opracowanie planu na 

najbliższy rok; 

- zapoznanie ze Statutem i 

regulaminem Bursy; 

-zapoznanie z zasadami bhp i 

p.poż: 

- zatwierdzenie Regulaminu 

samorządu Mieszkanek Bursy 

Szkolnej 

 

   

 

Spotkanie Samorządu z 

Dyrektorem Bursy. 

 

 

Według  

potrzeb. 

 

Opiekunowie 

Samorządu 

 

Gotowość do współpracy. 

 

 

Angażowanie wychowanek w 

przedsięwzięcia Samorządu 

Mieszkanek Bursy wynikające 

z planu pracy bursy. 

 

 

 

Cały 

rok. 

 

Samorząd, 

opiekunowie, 

wychowawcy 

grup. 

 

Kształtowanie społecznego 

zaangażowania. Rozwijanie 

poczucia odpowiedzialności. 

 

Kontynuowanie programu 

pomocy koleżeńskiej. 

 

 

 

Cały 

rok. 

 

Opiekunowie, 

Samorząd, 

wychowawcy. 

 

Rozwijanie potrzeby pomocy 

koleżeńskiej. 

 

Dbałość o estetykę placówki. 

 

 

Cały 

rok. 

 

Samorząd 

Odpowiedzialność za placówkę i 

jej wizerunek. Rozwijanie 

nawyku gospodarności. 



 Rozwijanie szacunku do 

poszanowania wspólnego dobra. 

Dokumentowanie działalności 

SMB- kronika, protokoły z 

posiedzeń. 

 

Cały 

rok. 

Opiekunowie, 

Samorząd. 

Umiejętność prowadzenia 

działalności samorządowej. 

2. Organizacja 

życia 

kulturalnego 

na terenie 

bursy 

Organizacja i pomoc podczas 

okolicznościowych imprez 

m.in.: 

-Powitanie 

pierwszoroczniaków,                   

-Wigilia 

-Mamy Talent 

-Pożegnanie maturzystek 

-włączenie się w działalność 

charytatywną (zbiórka 

nakrętek, przedstawienie dla 

DPS-u) 

-współpraca ze środowiskiem 

lokalnym (Zbiórka książek dla 

domu pomocy społecznej w 

Komornikach, Zbiórka książek 

i upominków dla rodzin pod 

opieką kuratorów sądowych, 

Paczka dla zwierzaczka) 

 

Przedsta

wienie 

dla DPS 

I 2018. 

 

Wigilia 

19.12.17 

 

Paczka 

dla 

zwierza

czka 

cały rok. 

 

                                          

  

Opieka nad gazetką ścienną-  

"Z życia Bursy" 

 

Cały rok Samorząd Kształtowanie aktywności i 

poczucia odpowiedzialności. 

 

 

Spotkania samorządu Mieszkanek Bursy odbywać się będą raz w miesiącu oraz w zależności od potrzeb. 

  

                                                                                                     Opiekunowie Samorządu Mieszkanek Bursy: 

 

Kinga Stadnik 

Sylwia Polcyn 

 

                                                                                                                                                

 


