PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2016/2017

WRZESIEŃ
ZADANIE
Wybory do SU

FORMY REALIZACJI
Z każdej klasy wybrani zostaną przedstawiciele
do SU w tym gospodarz klasy

Kiermasz podręczników
szkolnych.

Kupno i sprzedaż podręczników.

Organizacja pracy
Inspirowanie działań uczniowskich i pomysłowości
Samorządu Uczniowskiego
w nowym roku szkolnym.
Zebranie organizacyjne SU Wstępne informacje dotyczące planu pracy SU,
przydzielenie członków do poszczególnych sekcji
oraz wybór władz. Szczegółowy plan pracy
Organizacja
Ogólnoszkolnego Dnia
Chłopca

Audycja radiowa, dedykacje utworów muzycznych
i życzeń dla kolegów w szkolnym radiowęźle.

PAŹDZIERNIK
Zagospodarowanie tablicy plan SU, członkowie
Pomoc w akcji ”Góra
Grosza”

Zaangażowanie członków SU w zbiórkę pieniędzy

Pomoc w organizacji Dnia Przemówienie przewodniczącego SU oraz
Edukacji Narodowej
wręczenie kwiatów pracownikom szkoły.
„Niespodzianka dla wychowawcy”
Promocja wyrobów
kulinarnych

Halloween

Z produktów zakupionych przez SU ,uczniowie
technikum gastronomicznego przygotowują
wypieki kulinarne
Forma realizacji do uzgodnienia

LISTOPAD
Andrzejki

Zorganizowanie Andrzejkowej Nocy Filmowej

Międzynarodowy Dzień
Tolerancji

„Klasowe Zasady Tolerancji” przewodniczący
klas przeprowadzają wraz z wychowawcą dyskusję
na godzinie wychowawczej, dotyczącą tolerancji
rówieśniczej, wykonują plakat (szary papier) z
napisanymi zasadami j klasowej tolerancji i
zawieszają go na drzwiach swoich klas, od strony
korytarza.

Debata

Debata o wartościach ( dyskusja: władze SU, troje
uczniów z każdej klasy, ksiądz oraz pedagog
szkolny)
GRUDZIEN

Mikołajki

Zakup słodyczy dla każdej klasy. Wizyta Św.
Mikołaja w każdej klasie.

„Najpiękniejszy stroik” - Zorganizowanie konkursu na najpiękniejszy stroik.
konkurs
Przekazanie stroików instytucjom zaprzyjaźnionym
ze szkołą.
„Podziel się z innymi”

Zbiórka darów dla potrzebujących z naszej szkoły

STYCZEŃ
Studniówka

Przemówienie przewodniczącego SU w trakcie balu
studniówkowego.

WOŚP

Udział wolontariuszy w zbiórce pieniędzy na
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Joseph

Zbiórka pieniędzy na zakupy trymestralne Josepha

Wyjazd do kina

Wyjazd członków SU

podsumowanie

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu
Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym
2016/2017

LUTY
Walentynki

Promocja wyrobów
kulinarnych

Przygotowanie poczty walentynkowej. Dedykacje
oraz ubieramy się na czerwono (osoby ubrane na
czerwono zwolnione z pytania )
Z produktów zakupionych przez SU ,uczniowie
technikum gastronomicznego przygotowują
wypieki kulinarne.

MARZEC
Dzień Kobiet

Audycja radiowa

Dzień Języków Obcych

Podróżbez biletu przez Stany Zjednoczone
- „Across The United States”

KWIECIEŃ
Wielkanoc

Wspólne wykonanie
i pracowników szkoły

kartki

dla

Pożegnanie klas
maturalnych

Przemówienie przewodniczącego SU

Paczka dla Josepha

Zbiórka wśród uczniów i nauczycieli

Obchody Dnia Ziemi

V Powiatowy konkurs
Piosenki Anglojęzycznej
pod patronatem Starosty
Sztumskiego

nauczycieli

Ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki
okolicznościowej; (osoby ubrane na zielono
zwolnione z pytania )
Pomoc SU w zorganizowaniu konkursu.

MAJ
Dzień Otwarty Szkoły

Pomoc w organizacji Dnia Otwartego szkoły.

Zainicjowanie akcji pt.
"Wakacyjna oś czasu"

Informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które
zostały do końca roku szkolnego oraz do
wystawienia ocen końcoworocznych

CZERWIEC
Dzień Dziecka
Koniec roku tuż,tuż...

Pomoc w organizacji Dnia Dziecka
Organizacja pomocy koleżeńskiej

Festyn Sportowy

Sprawozdanie
Uroczyste zakończenie
roku szkolnego

Pomoc w organizacji Festynu SportowoRekreacyjnego
Podsumowanie działalności SU
Przygotowanie apelu z okazji zakończenia roku
szkolnego2016/2017

Inne imprezy i wydarzenia wynikające z bieżących potrzeb pomysłów dopisane zostaną
w formie aneksu.

