
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie 

harmonogramu imprez szkolnych oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci.

Podstawowe cele działania SU:

-reprezentowanie ogółu uczniów,

-działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,

-kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

-zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

-prezentowanie dobrego imienia szkoły,

-podtrzymywanie tradycji,

-współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

-dbanie o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią.

Zadania do wykonania:

Wrzesień

1.Wybory do Samorządu Uczniowskiego

2.Opracowanie planu pracy SU.

3.Dzień Chłopaka –dyskoteka szkolna.

4.  Dzień Krawata.

Październik

1.Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

2.Dzień Patrona Szkoły –przygotowanie uroczystości szkolnej.

3.Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.

4. Kolorowy dzień.

Listopad

1.Akcja reklamowa dotycząca savoir vivre.
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2.Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

3.Andrzejki –dyskoteka szkolna z wróżbami.

Grudzień

1.Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

2.Szkolne Mikołajki.

3.Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej.

4. Przygotowanie Jasełek.

Styczeń

1.Podsumowanie akcji „Góra Grosza”.

2.Dzień Babci i Dziadka –gazetka.

3.Podsumowanie pracy za I półrocze.

4.Wywieszenie na tablicy wyników klasyfikacji i frekwencji.

Luty

1.Bal karnawałowy.

2.Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.

3.Wykonanie gazetki poświęconej tolerancji.

Marzec

1.Dzień Kobiet –życzenia dla wszystkich kobiet.

2. Dzień w groszki.

3. Powitanie Wiosny –apel, konkursy, skecze.

Kwiecień

1.Dzień Ziemi, ubieramy się na zielono.

2. Wykonanie gazetki z okazji Dnia Flagi.

Maj

1. Święta majowe –pomoc w przygotowaniu akademii.

2. 26 maja –Dzień Matki –akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

3. Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
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Czerwiec

1. Dzień Dziecka – dyskoteka szkolna.

2. 23 czerwca –Dzień Ojca.

3. Pożegnanie klasy VI.

4. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016.

5. Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

-Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

-Zbiórka plastikowych nakrętek.

-Aktualizacja gazetki SU.

-Udział w uroczystościach szkolnych.

-Współpraca z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

-Praca na rzecz szkoły. 

Samorząd Uczniowski oraz jego opiekunowie zastrzegają sobie prawo do zmian w planie 

pracy wg bieżących potrzeb.

Opiekun SU: Rada SU:
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