Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:




Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
Urzeczywistnienie idei samorządności poprzez rozumienie praw człowieka i obywatela;
Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2015/2016






Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym
działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu
społecznym;
Integracja społeczności szkolnej;
Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

Zadanie główne:
Realizacja projektów w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej:
„Samorządy mają głos”, „Młody obywatel na sportowo” oraz „Samorząd uczniowski”
Termin
wrzesień

Zadania
Wybór do S.U.




Dzień Chłopaka




Opracowanie planu pracy
Samorządu Uczniowskiego






październik Zagospodarowanie tablicy S.U.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej







Ślubowanie klasy I gim



Forma realizacji
kampania wyborcza i wybory do samorządu
uczniowskiego;
podział samorządu na sekcje: dekoracyjna,
porządkowa, informacyjna, do spraw akcji
charytatywnych i określenie zadań.
plebiscyt wśród dziewcząt na
najsympatyczniejszego chłopca
przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla
swoich kolegów (forma plakatu)
konkurs na szkolnego gentelmna;
zebranie samorządu
wpisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu pracy
ustalenie harmonogramu zadań i określenie
terminów ich realizacji
przedstawienie planu pracy Dyrekcji Szkoły
regulamin S.U.
plan pracy S.U.
zamieszczenie życzeń okolicznościowych na
gazetce szkolnej
pomoc przy przygotowaniu uroczystej
akademii
pomoc w przygotowaniu imprezy,
wychowawca klasy pierwszych gimnazjum

Analiza potrzeb uczniów
listopad

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości

„Walczymy z przesądami”
Niepełnosprawni są wśród nas
Dzień Życzliwości

grudzień

Mikołajki

Konkurs na najlepiej udekorowaną
klasę

Symbole świąteczne

styczeń

luty

Kolorowy Dzień

Dzień Babci i Dziadka – dzień
seniora
Zabawa karnawałowa
Apel podsumowujący I semestr

Walentynki

marzec

Dzień Kobiet

Dzień Wiosny

kwiecień

Wielkanoc

 przeprowadzenie ankiety wśród uczniów "Co
zmieniłbyś w naszej szkole?"
 przygotowanie kącika tematycznego na
korytarzu szkolnym
 udział przedstawicieli samorządu w
uroczystościach szkolnych
 wystawa na temat niepełnosprawnosci
 zakładamy czerwone wstążki – kampania
informacyjna
 zorganizowanie zajęć dla klas I – III SP oraz
zabawy
 ogólnoszkolnej z okazji Dnia Życzliwości
 akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie
kolegów i koleżanek słodkimi upominkami
 ogłoszenie konkursu
 przestawienie regulaminu konkursu
 przygotowania do konkursu
 rozstrzygnięcie konkursu
 gazetka ścienna o tematyce
bożonarodzeniowej
 przygotowanie plakatu z życzeniami
świątecznymi dla Rady Pedagogicznej,
pracowników szkoły i dla uczniów
 klasa, która się przebierze, będzie najbardziej
kolorowo ubrana wygra jeden dzień bez
pytania
 Wystawa plakatów „Co najbardziej lubię robić z
babcią i dziadkiem”
 Zorganizowanie zabawy karnawałowej
 przedstawienie wyników nauczania, frekwencji
poszczególnych klas
 wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i
akcje, które odbyły się w I semestrze
 przypomnienie o zasadach spędzania
bezpiecznych ferii
 poczta walentynkowa
 akcenty walentynkowe na gazetce ściennej
 walentynkowe malowanie na holu „Czym jest
dla mnie miłość?”
 wykonanie gazetki okolicznościowej na
korytarzu
 przygotowanie życzeń przez chłopców
 akcja „przebieranie – nie pytanie”
 propozycje klas
 wiosenny pokaz mody i fryzur
 gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 konkurs na najśmieszniejszego zająca
wielkanocnego

Obchody Światowego Dnia Ziemi
Debata międzyszkolna

maj

Uczczenie rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Gra miejska
Zielona Szkoła
Nocowanie w szkole

czerwiec

Dzień Dziecka
Dzień sportu
Zakończenie roku szkolnego klas
gimnazjalnych i SP
Podsumowanie pracy S.U. za rok
szkolny 2013/2014

 przygotowanie gazetki ściennej
 kampania propagująca ochronę przyrody
 zorganizowanie debaty szkolnej na tematy
interesujące gimnazjalistów (temat zostanie
wybrany poprzez ankietę)
 akcenty poświęcone temu świętu na gazetce
ściennej
 zorganizowanie gry miejskiej w ramach
konkursu wiedzy ogólnej
 zorganizowanie wycieczki dla gimnazjum
 zorganizowanie wieczorku filmowego
połączonego z nocowaniem w szkole
 konkurs „Mam Talent”
 gry i zabawy na holu/boisku szkolnym
 zorganizowanie rozgrywek między szkołami
 turniej piłki nożnej
 pomoc w przygotowaniu akademii
 podsumowanie działalności S.U. i
przygotowanie sprawozdania
 opracowanie wniosków do pracy na następny
rok szkolny

Prace w ciągu roku szkolnego:








organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
losowanie „szczęśliwego numerka”
prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
prowadzenie szkolnego bloga
udział w akcjach charytatywnych
współudział w uroczystościach szkolnych

Współpraca z :




Międzygimnazjalny Sejmik Uczniowski
Szkolne Koło Wolontariatu
Grono Pedagogiczne

Opiekun: Joanna Rojecka i Jolanta Trzebniak

