PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
rok szkolny 2019/2020
MIESIĄC

ZADANIA

Wrzesień 2019

1. Rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego.
2. Kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego, wybory Rady Samorządu
Uczniowskiego.
3. Pierwsze spotkanie nowego SU - zapoznanie uczniów z regulaminem SU.
4. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz
pomysłów zaproponowanych przez społeczność uczniowską.
5. Zagospodarowanie gazetki SU.
6. Uruchomienie radia uczniowskiego – przekazywanie bieżących informacji przez radiowęzeł oraz puszczanie
muzyki podczas przerw
7. Dzień Chłopaka dniem krawata i wąsa – życzenia, muzyka, słodkości.

Październik 2019

8. Włączenie się do akcji „Młodzieżowy Strajk Klimatyczny”: zadanie dla klas – wykonanie plakatu, gazetka
informacyjna na szkolnym korytarzu.
9. Przekazanie życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom obsługi.
10. Rozpoczęcie akcji "Muzyczne przerwy" - uczniowie wpisują na listę swoje propozycje utworów, które
chcieliby usłyszeć podczas przerw.
11. Aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
12. Wznowienie zbiórki plastikowych nakrętek, plakat informujący o zbiórce.

Listopad 2019

13. Włączenie się do akcji Góra Grosza – zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka.
14. Dzień życzliwości i pozdrowień.
15. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – Czy znasz swoje prawa i obowiązki?
16. Szkolne Andrzejki – wróżby, zabawy.
17. Dyskoteka andrzejkowa.

Grudzień 2019

Styczeń 2020
Luty 2020

Marzec 2020
Kwiecień 2020
Maj 2020

Czerwiec 2020

Cały rok
szkolny

18. Mikołajki - Odwiedziny św. Mikołaja w szkole.
19. Boże Narodzenie - gazetka ścienna. Konkurs na najlepiej udekorowaną salę lekcyjną.
20. Świąteczne życzenia dla nauczycieli i dyrekcji.
21. Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
22. Wykonanie tablicy prymusów w I półroczu „Najlepsi spośród nas”.
23. Walentynki – Dzień Zakochanych: poczta walentynkowa, czerwono – różowy dzień, dyskoteka.
24. Szkolny Dzień Kobiet.
25. Dzień Wiosnaka z Czerwonaka – dzień samorządności.
26. Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono. Gazetka tematyczna -Dzień Ziemi
27. Zainicjowanie akcji pt.: "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały
do końca roku szkolnego.
28. Dzień Dziecka .
29. Podsumowanie pracy SU.
30. Wykonanie tablicy prymusów „Najlepsi spośród nas”.
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordynacja akcji zbierania makulatury, zakrętek i zużytych baterii.
Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach Szkolnego Koła Wolontariatu.
Promowanie zdrowego trybu życia.
Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
Uruchomienie radia uczniowskiego – przekazywanie bieżących informacji przez radiowęzeł oraz puszczanie
muzyki podczas przerw śniadaniowych.
Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.
Gazetki tematyczne przygotowane przez uczniów poszczególnych klas.

