Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Społecznego Gimnazjum w Opaciu na rok szkolny 2016/2017
Prace Samorządu Uczniowskiego
organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego
udział w akcjach charytatywnych (Góra Grosza)
patronowanie uroczystościom gimnazjalnym i państwowym
organizacja dyskotek
losowanie „Szczęśliwego numerka ‘’
zamieszczanie informacji o działalności SU na tablicy informacyjnej, stronie
internetowej
pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym.
prowadzenie akcji zbiórki nakrętek, makulatury
akcja dokarmiania zwierząt
organizacja „Dnia pieczonego ziemniaka”
organizacja „Dnia czekolady”
organizacja konkursu „Nasza sala lekcyjna nasza duma”
organizacja „Dnia zdrowego śniadania”
organizacja „Dnia ciasteczek”
organizacja konkursu na najładniejszego bałwana
organizacja „Dnia Wiosny”
organizacja Dnia proziaka”
organizacja „Dnia kapcia”
organizacja „Konkursu na Najsympatyczniejszego Ucznia i Najmilszą Uczennicę
szkoły”
organizacja „Dnia Dziecka”
organizacja „Dnia deseru”

TERMIN

Wrzesień

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

1. Wybór kandydatów do
samorządu uczniowskiego

•

Wybory przedstawicieli do samorządu
przez poszczególne klasy

2. Wybory samorządu
uczniowskiego

•

Zebranie samorządu i wybór zarządu
samorządu SP i gimnazjum, czyli:
przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i
skarbnika

3. Opracowanie planu pracy
Samorządu Uczniowskiego

•

Zebranie samorządu
- wpisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli do planu pracy
- ustalenie harmonogramu zadań i
określenie terminów ich realizacji oraz
osób odpowiedzialnych za ich wykonanie
- przedstawienie planu pracy S.U.
Dyrekcji Szkoły

1. Dzień pieczonego
ziemniaka

•

Organizacja ogniska

•

Przygotowywanie ciasteczek, ciast,
przekąsek związanych z czekoladą

1. Udział w ogólnopolskiej
akcji „Góra Grosza”

•
•

Przygotowanie puszek
Zliczenie zebranych funduszy

2. Konkurs „ Nasza sala
lekcyjna naszą dumą”

•

Podanie do wiadomości zasad konkursu
na najładniejsza salę lekcyjną,
odbywającego się podczas zabawy
andrzejkowej.

3. Andrzejki w naszej
szkole

•

Dyskoteka (opieka nad sprzętem
grającym, dekoracja sali)

•

Robienie zdrowych kanapek, sałatek i
koktajli.
Przedstawienie potraw i omówienie
z czego są zrobione i ile zawierają np.

Październik
2. Dzień czekolady30 Października

Listopad

4. Dzień zdrowego
śniadania

•

•

1. Dzień kapcia

•

W ten dzień cała szkoła chodzi w
kapciach

2. W świątecznym nastroju

•

Przygotowanie plakatu z życzeniami
świątecznymi dla Rady Pedagogicznej i
dla uczniów
Dekoracja świąteczna szkoły
Spotkanie opłatkowe w klasach
Przygotowanie ozdób - uczestnictwo w
kiermaszu świątecznym

Grudzień
•
•
•

Styczeń

1. Dyskoteka karnawałowa

•

Organizacja dyskoteki

2. Podsumowanie I półrocza

•

Złożenie sprawozdania z działalności
S.U

3. Dzień ciasteczek

•

Przygotowywanie różnego rodzaju
ciasteczek, babeczek

4. ,,Bałwanowy” konkurs

•

Jeżeli pozwolą warunki atmosferyczne
uczniowie lepią bałwana wg własnego
pomysłu

1. Walentynki

•
•

Uruchomienie „poczty walentynkowej”
Doręczanie korespondencji
walentynkowej przez „szkolnych
listonoszy”

2. Dyskoteka
walentynkowa.

•

Organizacja dyskoteki

1. Dzień Kobiet

•

Uaktualnienie gazetki ściennej

2. Dzień Wiosny

•

Pomoc w planowaniu i przeprowadzeniu
Dnia Wiosny

Luty

Marzec

witamin, kalorii itp.
Spożywanie przygotowanych potraw

3. Dzień proziaka

•
•

Pomoc w organizacji Dnia Proziaka
Sprzedaż przygotowanych proziaków

1. Wielkanoc

•
•

Zmiana dekoracji w szkole,
przygotowanie ozdób
Uczestnictwo w kiermaszu świątecznym

1. Konkurs na
Najsympatyczniejszego
Ucznia i Najmilszą
Uczennicę szkoły.

•
•
•

Przygotowanie regulaminu konkursu
Przeprowadzenie konkursu
Przygotowanie dyplomów

1. Międzynarodowy Dzień
Dziecka oraz Dzień Deseru

•

Pomoc w organizacji, wykonywanie
lodów własnego pomysłu.

2. Zakończenie roku
szkolnego 2016/2017

•

Udział w apelu

3. Podsumowanie
działalności S.U

•

Sprawozdanie z pracy S.U

Zbieranie zakrętek

•

Zbieranie zakrętek przez cały rok na cel
charytatywny.
Na koniec roku osoba, która przyniesie
ich więcej zostanie nagrodzona.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Cały rok

•

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco w zależności od
potrzeb szkoły, nieplanowanych uroczystości, konkursów, apeli, prac społecznych itd.

Opiekunowie SU

