PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018
Wrzesień:
1. Wybory do samorządu.
 zapisy do SU
 wybory przedstawicieli do SU przez poszczególne klasy,
 wybory opiekunów samorządu z pośród nauczycieli,
2. Opracowanie planu pracy SU.
 uwzględnienie Regulaminu SU, statutu szkoły
 wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli
samorządu do planu pracy,
 ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminu ich
realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

Październik:
1. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
 przygotowanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
szkolnym,
 udział samorządu szkolnego w akademii organizowanej przez
szkołę - zakupienie kwiatów i złożenie życzeń nauczycielom i
pracownikom szkoły,
2. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej z okazji „Dnia Chłopaka”.
 przygotowanie miejsca na dyskotekę,
 dyżury przy wejściu do szkoły

Listopad:
1. Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 przygotowanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
szkolnym,
2. Andrzejki w naszej szkole.
 akcenty andrzejkowe na gazetce ściennej,
 wróżby andrzejkowe,
 dyskoteka andrzejkowa.

Grudzień;
1. Udział w akcjach charytatywnych.
 akcja na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Góra Grosza”
2. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
 gazetka ścienna na temat praw człowieka,
3. „Mikołajkowe szaleństwo czapkowe” wspólne zdjęcie uczniów z
poszczególnych klas w czapkach.
4. W świątecznym nastroju.
 przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady
Pedagogicznej i dla uczniów,
 dekoracja świąteczna szkoły,
 ubieranie choinki szkolnej,
 puszczanie kolęd w czasie przerw

Styczeń:
1. . Dzień Babci i Dziadka.
 gazetka ścienna na temat dnia dziadka i babci,
 wystawa: „Co najbardziej lubię robić z dziadkiem i babcią”

Luty:
1. Podsumowanie pierwszego półrocza.
 sporządzenie listy najlepszych uczniów w szkole, uczniów ze
100% frekwencją,
2. Walentynki
 walentynkowa poczta zakochanych,
 sporządzenie skrzynki pocztowej dla zakochanych
 dyskoteka walentynkowa,
 akcja „Ubierz się na czerwono”

Marzec:
1. Międzynarodowy Dzień Kobiet.
 sporządzenie kart z życzeniami z okazji Dnia Kobiet,
 gazetka ścienna,
 akcja „Dzień w spódniczce”
2. Pierwszy Dzień Wiosny
 zorganizowanie wycieczki po najbliższej okolicy- szukanie
zwiastunów wiosny,
 zorganizowanie wiosennego korowodu,
3. Dzień Mężczyzny: „Dzień pod krawatem”
4. Wyjazd szkolny na narty do Chodzieży

Kwiecień:
1. Święta Wielkanocne.
 gazetka ścienna o tematyce świątecznej,
 konkurs „Moja pisanka” – pisanki wg inwencji twórczej ucznia

Maj:
1. Uczczenie Konstytucji 3 Maja.
 gazetka ścienna,
2. Dzień Matki
 akcja „Wierszyk dla mojej Mamy”

Czerwiec:
1. Międzynarodowy Dzień Dziecka.
 „Cukierkowe szaleństwo”
2. Podsumowanie drugiego półrocza.
 sporządzenie listy najlepszych uczniów w szkole - uczniów ze
100% frekwencją,

Prace ciągłe:
1. Organizowanie dyskotek szkolnych.
2. Organizowanie apeli porządkowych.
3. Organizowanie seansów filmowych.
4. Prowadzenie dokumentacji samorządu.
5. Współpraca z „Wielkoduchami”.
6. Prowadzenie projektu: „Szczęśliwy numerek”.
7. Pomoc przy kiermaszach szkolnych.

Opracował: Samorząd Uczniowski

