
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na szkolny 2021/2022 - I półrocze

Główne cele działalności SU:
1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji wsprawach szkoły,2. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłówdla wspólnego dobra.3. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,4. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzebuczniów we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych prawuczniów.5. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowaniawspółodpowiedzialności za jednostkę i grupę.6. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowaniauczniów.7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania:
1. Przeprowadzenie debaty i wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/ 2022.2. Organizowanie regularnych spotkań Rady SU3. Współpraca z samorządami klasowymi, nauczycielami i dyrekcją szkoły.4. Prowadzenie działań wynikających z kalendarza wydarzeń szkolnych oraz aktualnych potrzeb szkoły iuczniów.5. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.6. Opieka nad szkolnym radiowęzłem.7. Prowadzenie działalności charytatywnej.8. Inicjowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej.

Wrzesień
1. Rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego.2. Kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego, wybory Rady SamorząduUczniowskiego.3. Pierwsze spotkanie nowego SU - zapoznanie uczniów z regulaminem SU.4. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły orazpomysłów zaproponowanych przez społeczność uczniowską.5. Uruchomienie radia uczniowskiego – przekazywanie bieżących informacji przez radiowęzeł oraz puszczaniemuzyki podczas przerw6. Organizacja Dnia Chłopakai.

Październik
1. Przekazanie życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom obsługi.2. Rozpoczęcie akcji "Muzyczne przerwy"3. Wznowienie zbiórki plastikowych nakrętek, plakat informujący o zbiórce.

Listopad.
1. Włączenie się do akcji Góra Grosza – zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka.2. Współorganizacja Dnia Praw Dziecka3. Organizacja szkolnych Andrzejek

Grudzień
1. Szkolne Mikołajki2. Pomoc przy organizacji kiermaszu świątecznego



Styczeń
1. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w pierwszym półroczu, planowanie działań na drugiepółrocze

Ponadto w ciągu całego roku szkolnego będą prowadzone następujące zadania :
· Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
· Akcja nakrętki.
· Zbiórka karmy dla zwierząt.
· Udział w uroczystościach szkolnych.
· Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
· Praca na rzecz szkoły

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego może ulec modyfikacji ze względu na udział w innych przedsięwzięciach,które nie zostały ujęte w rodzaju działalności.


