PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
AKCJE STAŁE:


















stała współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami;
prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę;
wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego
oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie
tematyką;
ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
całoroczna zbiórka nakrętek;
całoroczna zbiórka makulatury;
całoroczna zbiórka baterii;
spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem
(raz w miesiącu);
współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne, np.:
akcja „ Pomóż i Ty”;
udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu sztandarowego;
redagowanie gazetki szkolnej „Koszałek – Opałek”;
dbałość o wystrój klas;
prowadzenie akcji „Poczytaj mi ”;
stała współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły
działania wynikające z aktualnej sytuacji.

I SEMESTR
Wrzesień











Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego ;
Stworzenie planu pracy SU, zaopiniowanie planu wychowawczego i
profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu SU;
Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek";
Rozpoczęcie całorocznej akcji zbierania nakrętek ;
Rozpoczęcie całorocznej akcji zbierania makulatury;
Rozpoczęcie całorocznej akcji zbierania baterii;
Akcja „Czytamy Sienkiewicza”- czytanie nowel pisarza;
Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU;
Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.
Przydział obowiązków poszczególnym sekcjom.

Październik



Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie akademii;
Akcja „Znicz”

Listopad






Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy świadków historii,
udział w apelu, wystawienie pocztu sztandarowego;
Andrzejki – dyskoteka szkolna; przygotowanie wieczoru wróżb;
Włączenie się do akcji „Góra Grosza”;
Konkurs wiedzy o Sienkiewiczu
Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.

Grudzień
• Kim jest Mikołaj?(gazetka).
• Tradycje wigilijne w naszych domach –piszemy artykuły do gazetki
szkolnej;


Boże Narodzenie - udekorowanie choinki; przygotowanie plakatu
świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej
szkoły;

Styczeń









Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego
za I semestr w roku szkolnym 2015/2016
Dzień Czekolady- uczniowie, którzy tego dnia się przebiorą za wybraną
postać bajkową częstowani są czekoladą;
Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.
Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
Zorganizowanie przedstawienia jasełkowego dla mieszkańców wsi.
Zabawa choinkowa z konkursami.
Bezpieczne ferie – gazetka

SEMESTR II
Luty


Akcja Walentynowa- poczta Amora; ubieramy się na czerwono;

Marzec




Dzień Kobiet – akcja kwiatek dla Pań i dziewczyn naszej szkoły;
Zorganizowanie konkursu na najpiękniejszą wielkanocną dekorację
klasową;
Konkurs recytatorski „Twórczość Marii Konopnickiej” kl. I-III; kl. IV-VI

Kwiecień


Konkurs Ortograficzny „Ortofrajdek 2016”;



Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o
ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki
okolicznościowej;
Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja;
wystawienie pocztu sztandarowego.




Maj



Dzień Matki – życzenia; gazetka; Piknik Rodzinny, kiermasz prac.
Dzień Patrona – akademia.

Czerwiec





Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
2016/2017;
Rozstrzygnięcie konkursów
Przygotowanie gazetki ściennej na temat wakacji.
Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2015/2016; wystawienie pocztu
sztandarowego;

