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Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2017/18
Termin
realizacji

Rodzaj
przedsięwzięcia
Wybory do
Samorządu
Uczniowskiego
Wybory opiekuna
Samorządu
Uczniowskiego

Sposób realizacji
•
•
•
•
•

Prezentacje wyborcze
Zorganizowanie
i przeprowadzenie wyborów
Ogłoszenie wyników.
Zorganizowanie
i przeprowadzenie wyborów
Ogłoszenie wyników

Przy pomocy nauczycieli
i wychowawców
(pełnienie opieki nad
młodzieżą) oraz uczniów
(pełnienie dyżurów)
Przy współpracy
nauczycieli –
przestrzeganie zasad
„Dnia bez jedynek”

•

Zorganizowanie dyskoteki
szkolnej

Dzień Chłopaka

•

Zorganizowanie „Dnia bez
jedynek”

•
•

Ogłoszenie akcji
Zbiórka pieniędzy wśród
uczniów i nauczycieli
przekazanie zebranych
środków na edukację dzieci
w Afryce

Przy wsparciu
wychowawców
i rodziców uczniów
(zbiórki pieniędzy
w klasach)

•

Wytypowanie uczniów do
stypendium starosty

Przy wsparciu
wychowawców –
propozycje

•
•

Życzenia od uczniów.
Upominki dla dyrekcji,
nauczycieli, pracowników
szkoły
Sprawne organizacja
i przeprowadzenie akcji
Andrzejkowe wróżby
Podsumowanie akcji,
podliczenie zebranych
pieniędzy
Przekazanie zebranej sumy na

Akcja „Adopcja na
odległość – adopcja
serca”

Listopad

Przy zaangażowaniu
i udziale uczniów

Otrzęsiny klas I
Wrzesień

Październik

Uwagi

Akademia – Dzień
Edukacji Narodowej

•

Zdjęcia klasowe

•

Andrzejki

•
•

„Adopcja serca –
adopcja na odległość”
•

Przy zaangażowaniu
uczniów
Przy pomocy uczniów i
wychowawców
Przy pomocy uczniów
Wspólnie z Dyrekcją
szkoły i przy pomocy
wychowawców (zbiórka
pieniędzy w klasach)
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•
Mikołajki

Grudzień

Konkurs na
najładniejszy
świąteczny wystrój
klas

•
•
•
•
•
•
•

Jasełka szkolne

Styczeń

Promocja szkoły w
środowisku lokalnym spotkanie opłatkowe w
starostwie,

•

•
•
•

Dyskoteka szkolna

•
•

Poczęstunek
Sprzątanie

Tłusty czwartek

•
•

Sprzedaż pączków
Zorganizowanie „Dnia bez
jedynek”

I Dzień Wiosny

•
•
•
•
•

Konkursy,
Zawody sportowe,
Akademia,
Przebieranie się uczniów,
Udział w turniejach,

Wielkanoc

•

Świąteczna dekoracja szkoły

Festiwal Nauki

•

Opracowanie harmonogramu

Marzec

Przy zaangażowaniu
wychowawców,
nauczycieli i uczniów

Przy zaangażowaniu
uczniów

)

•

Dzień Kobiet

Kwiecień

Ogłoszenie konkursu,
Powołanie Komisji
Konkursowej
Ogłoszenie wyników podczas
Jasełek szkolnych
Wręczenie nagród
Przygotowanie upominków od
SU w imieniu uczniów dla
dyrekcji, nauczycieli,
pracowników szkoły oraz
zaproszonych gości,
Spotkanie z przedstawicielami
innych szkół
ponadgimnazjalnych
Wspólne dzielenie się
opłatkiem i kolędowanie
Zorganizowanie Poczty
Walentynkowej
Roznoszenie listów

Walentynki

Luty

pomoc dzieciom w Kamerunie
Upominki dla uczniów
i nauczycieli
Dekoracja szkoły
Wizyta Mikołaja w klasach.

Przy zaangażowaniu
uczniów
Przy pomocy nauczycieli
(pełnienie opieki nad
młodzieżą) oraz uczniów
(pełnienie dyżurów
Przy udziale uczniów
Przy wsparciu nauczycieli
– respektowanie zasad

Przy pomocy
wychowawców
i nauczycieli

Przy pomocy
i zaangażowaniu uczniów
Z pomocą uczniów,
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i Techniki
•
•
Maj
Dni Otwarte Szkoły

Czerwiec

Zakończenie roku
szkolnego

•
•

oglądania ekspozycji przez
zwiedzających
Oprowadzanie po szkole
Zorganizowanie wizyty szkoły
dla absolwentów gimnazjów,
Oprowadzenie po szkole,
Rozdawanie ulotek i gadżetów
dotyczących szkoły,

•

Podsumowanie pracy
Samorządu Uczniowskiego

•

Wytypowanie ucznia do
Stypendium Prezesa Rady
Ministrów

wychowawców
i nauczycieli

Pomoc
w organizacji imprezy
promującej szkołę

Przy wsparciu ze strony
wychowawców
i nauczycieli - sugestie
i informacje o uczniu

Opracowały:
Sabina Jamróz
Agnieszka Majka-Bajorek
Monika Rauch
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