PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Terminy
Szczegółowe zadania i sposoby realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Zapoznanie uczniów klas I z regulaminem
Samorządu Uczniowskiego oraz działalnością SU
– zajęcia integracyjne w klasach pierwszych.

IX 2015

D. Sawicka,

Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego:
- opracowanie planu pracy na rok 2015/2016
- zapoznanie z Regulaminem Konkursu „Klasa
gospodarzem szkoły” (każda klasa pełni dyżur w
danym miesiącu i podejmuje co najmniej 3
działania z następujących: organizowanie imprez
okolicznościowych, happeningów, audycji,
konkursów szkolnych, pomocy koleżeńskiej itp.)
- zaopiniowanie przez SU dni wolnych w
bieżącym roku szkolnym
Stałe informowanie społeczności szkolnej o
akcjach Samorządu Uczniowskiego:
- prowadzenie tablicy informacyjnej
- umieszczanie na stronie internetowej zdjęć z
przeprowadzonych akcji
- prowadzenie Kroniki Szkolnej
Szkolny kiermasz używanych podręczników

IX.2015

Opiekunowie SU
Przewodniczący SU;
samorządy klasowe

Cały rok

Opiekunowie SU,
Samorząd
Uczniowski,

IX.2015

Plebiscyt na najlepszego nauczyciela w
kategoriach: najbardziej zakręcony, najbardziej
lubiany, najbardziej wymagający, najlepszy
kawalarz, najwięcej uśmiechnięty, najlepsza
stylówa;
Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli
rozpoczynających i kończących rok szkolny
oraz apeli porządkowych i okolicznościowych,
m.in.:
- Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- Akademia z okazji 11 Listopada
Udział w miejskich obchodach rocznicowych
(m.in. Rocznica wybuchu II wojny światowej,

X.2015

Samorząd Szkolny,
biblioteka
Rada SU

Cały rok

Klasy pełniące
dyżur, Rada SU

Na bieżąco

Poczet Sztandarowy
Przedstawiciele klas

Marsz żywej Pamięci Polskiego Sybiru, Rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi)
Udział w akcjach zgodnie z napływającymi
ofertami:
- „Sprzątanie świata”
- „Ratujmy kasztany”
- „Góra Grosza”
- zbiórka baterii i inne
Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi
w organizowaniu imprez i konkursów przez klasy
w ramach konkursu: ,, Klasa gospodarzem
miesiąca” (np. Otrzęsiny, Dzień Wiosny, Dzień
Sportu, Jasełka Bożonarodzeniowe itp.)
Udział w realizacji działań ujętych w programie
wychowawczym i profilaktycznym – współpraca
z pedagogiem/psychologiem szkolnym:
- Konkursu na najlepszą frekwencję w szkole i
monitorowanie jego przebiegu
- „Bilet 100% frekwencji”
- akcja „Dzień bez papierosa” (happening,
przygotowanie plakatów i audycji, lizaki zamiast
papierosa)
-„Uzależnieniom nie” – konkurs na hasła, wiersze
i scenki antynikotynowe
- pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu
„Dnia sportu”
Zorganizowanie konkursów:
-„Mam talent”- w różnych kategoriach
- „Szczęśliwy numerek” - losowanie w bibliotece
szkolnej numerka z dziennika, który w danym
dniu jest zwolniony z odpowiedzi
- Dzień Wiosny” – karaoke
- Dzień kobiet i mężczyzn – przeprowadzenie
turniejów szkolnych w piłce nożnej i siatkowej
„Giełda zawodów”- wykonanie przez uczniów
zdjęć, katalogu różnych zawodów i umieszczenie
na gazetce szkolnej
Zorganizowanie pokazów:
- z I pomocy
- grup paramilitarnych
Pełnienie dyżurów:
- przed spotkaniami z rodzicami

IX.2015
X-XI 2015
XI/XII.2015
cały rok
X 2015 –
V 2016

Cały rok

Zainteresowani
nauczyciele i klasy
pełniące dyżur w
ramach konkursu
„Klasa gospodarzem
szkoły”
Rada SU
Opiekunowie SU
Klasy pełniące dyżur
i ich wychowawcy
Opiekunowie SU,
Samorząd
Uczniowski
wychowawcy

XI 2015

V. 2016
VI 2016
rok szkolny
2015/2016

Opiekunowie SU,
Samorząd
Uczniowski

rok szkolny
2015/2016

Opiekunowie SU,
SU, zainteresowani
uczniowie
Samorząd
Uczniowski

Wiosna 2016

Cały rok

Samorząd
Uczniowski

- w czasie Dni Otwartych szkoły
- na Forum Szkół Zawodowych
Zebranie Rady SU:
- podsumowanie pracy
- wnioski na przyszłość

Przewodniczący SU:
Damian Packiewicz

VI.2016

Opiekunowie SU
Przewodniczący SU;
samorządy klasowe

Opiekunowie SU:
mgr D. Sawicka,
mgr G. Świrydowicz

