Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017
Priorytet 1:
promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych
decyzji w sprawach szkoły
zadanie główne dla samorządu:
Promowanie wiedzy na temat praw ucznia i czuwanie nad ich przestrzeganiem
Lp.

Zadanie do realizacji

Forma realizacji
- wybór
samorządów klasowych

Organizacja pracy
Samorządu
1
Uczniowskiego w roku
szkolnym 2016/2017

- opracowanie planu pracy
SU na rok szkolny
2016/2017

Odpowiedzialni
- wychowawcy klas

Wrzesień 2016
Wrzesień 2016

- opiekun SU
Cały rok szkolny

- prowadzenie księgi
protokołów SU

- opiekun SU

Przedstawienie planu
pracy Samorządu
2
Uczniowskiego na rok
szkolny 2016/2017

- apel szkolny

- przewodniczący SU,
opiekun SU

Przygotowanie gazetki
ściennej promującej
3 działalność SU.
Uzupełnianie informacji
w razie potrzeb.

- gazetka

- opiekun SU,
członkowie SU

- gazetka ścienna
4. Prawa i obowiązki ucznia - gazetka szkolna
Podsumowanie pracy
Samorządu
5.
uczniowskiego za rok
szkolny 2016/2017

Termin

- apel szkolny

- opiekun SU,
członkowie SU

Wrzesień 2016

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

- opiekun SU
- przedstawiciele SU
Czerwiec 2017

Priorytet 2:
Przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii potrzeb
uczniów we wszystkich sprawach szkoły
zadanie główne dla samorządu:
reprezentowanie społeczności uczniowskiej i ich potrzeb
Lp.

Zadanie do realizacji

Uczestnictwo w
spotkaniach z dyrektorem
szkoły, radach
1
pedagogicznych oraz
spotkaniach rady
rodziców

Forma realizacji
- wnioski o
dofinansowanie działań
SU
- protokoły spotkań

Odpowiedzialni

Termin

Według potrzeb
- opiekun SU,
- przewodniczący SU

2

Uczestnictwo w
zebraniach SU

- protokoły z zebrań SU
- prowadzenie teczki SU

- opiekun SU
- członkowie SU

3

Sprawozdania z
działalności SU

- sprawozdania

- opiekun SU

Cały rok szkolny
Koniec I i II
semestru

Priorytet 3:
Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie
własnych pomysłów dla wspólnego dobra
zadanie główne dla samorządu:
współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi, realizacja akcji charytatywnych i
programów pozaszkolnych
Lp.

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Odpowiedzialni

1 Akcje charytatywne

- akcja plakatowa
- zbiórka pieniędzy
- sprawozdanie z akcji
- informacje na stronie
internetowej

-członkowie SU
- opiekun SU
- skarbnik SU
-współpraca z
wychowawcami
-współpraca z
wolontariatem

2 Akcja „Góra grosza”

- akcja plakatowa
- zbiórka pieniędzy
- sprawozdanie z akcji
- informacje na stronie
internetowej

- członkowie SU
- opiekun SU
- skarbnik SU
- sekcja plastyczna

Współpraca ze Szkolnym - sprawozdania ze
3
Klubem Wolontariusza
wspólnych akcji

7 Akcja antynikotynowa

- plakaty,
- ulotki informacyjne

- członkowie SU
- opiekun SU
- sekcja plastyczna
- pedagog
- opiekun SU
- członkowie SU

Termin
Cały rok szkolny,
według potrzeb

Listopad-grudzień
2016

Cały rok szkolny,
według potrzeb

grudzień 2016

Priorytet 4:
Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej i naukowej w szkole.
zadanie główne dla samorządu:
Pomoc w organizowaniu i organizowanie imprez szkolnych
Lp.
1

Zadanie do realizacji
Otrzęsiny klas
pierwszych

Forma realizacji
- dyskoteka
-konkursy

Odpowiedzialni
-opiekun SU
-członkowie SU

Dzień Edukacji
2
Narodowej

- życzenia dla nauczycieli,
- opiekun SU
pracowników szkoły
- przedstawiciele SU
- pomoc w
przygotowanie apelu

3 Andrzejki

- dyskoteka
-wróżby andrzejkowe

-opiekun SU
-członkowie SU

Termin
Wrzesień 2016

Październik 2016

Listopad 2016

-opiekun SU
- członkowie SU

4 Choinka Szkolna

- dyskoteka

5 Walentynki

- akcja plakatowa
- przygotowanie skrzynki
- członkowie SU
na kartki walentynkowe
- opiekun SU
- rozdanie kartek
walentynkowych

6 Dzień kobiet

- informacja na stronie
internetowej
- pomoc w
przygotowaniu apelu

7 Dzień Matki

- informacje na stronie
internetowej

Styczeń 2017

Luty 2017

- opiekun SU
- członkowie SU
Marzec 2017

- członkowie SU
- opiekun SU

Maj 2017

Maj 2017
8

Święto szkoły

- pomoc w organizacji
święta szkoły

- członkowie SU
- opiekun SU

Samorząd Uczniowski przez cały rok szkolny będzie współpracował z wychowawcami klas, Pedagogiem
Szkolnym oraz szkolnym wolontariatem.
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017, w razie potrzeb, może ulec zmianie
lub modyfikacji.
Opracowali: Jacek Koc, mgr Katarzyna Rostkowska

