Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
2016/2017

1. Wybory do samorządu uczniowskiego:
-wybory opiekunów spośród nauczycieli
-wybory do rady samorządu szkolnego
-termin: wrzesień
2. Opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego:
-wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli
samorządu do planu pracy
- ustalenie harmonogramów zadań i określenie terminów ich
realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie
-termin: październik
3. Przygotowanie ślubowania uczniów klas pierwszych
oraz obchody Dnia Nauczyciela
-termin: październik
4. Obchody Narodowego Święta Niepodległości:
-przygotowanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
-przygotowanie dnia patrioty (10 listopada)
termin : do 11 listopada

5. Andrzejki w naszej szkole:
-akcenty andrzejkowe w gazetce ściennej
-wróżby andrzejkowe
- dyskoteka andrzejkowa wstępnie 24 listopad bilet wstępu
słodycze
- termin: listopad
6. Udział w akcjach charytatywnych:
- wsparcie akcji czytelnictwa
-„Studnia Nadziei” od 25 październik do 6 grudnia
-pomóż dzieciom przetrwać zimę od 25 listopada do 6 grudnia
- zbieramy nakrętki od grudnia do stycznia
- „ Zbieram to „ zbieramy srebrny zło, baterie, płyty stare
telefony komórkowe wspierając mieszkańców filipin, ofiar
tsunami : termin jeszcze do ustalenia
- zbiórka na schronisko dla zwierząt
9. W Świątecznym nastroju – dekoracje klas i szkoły na
Święta Bożego Narodzenia
-termin: do 6 grudnia
10. statystyka czytelnicza
-termin: styczeń

11. My się zimy nie boimy! - wyjazd na lodowisko lub
naukę jazdy na nartach
-termin: styczeń
12. Podsumowanie pracy pierwszego półrocza:
- wykonanie diagramu słupkowego prezentującego średnią
ocen uzyskaną w poszczególnych klasach
- prezentacja najlepszych uczniów szkole, uczniów ze 100 %
frekwencją
- prezentacja wyników nauczania na gazetce ściennej
- termin: styczeń
13. Nasze konkursy:
- nauczyciel roku
-termin: do końca maja: ogłoszenie wyników akademia na
koniec roku szkolnego
14.Walentynki – walentynkowa poczta zakochanych
-termin: luty
15. Międzynarodowy dzień kobiet:
- sporządzenie kart z życzeniami z okazji Dnia Kobiet
- termin: marzec
16. Pierwszy dzień wiosny
- dzień radości ze szkolnymi klasowymi kabaretami
termin: marzec

17. Międzynarodowy Dzień Dziecka
- pomoc przy organizowaniu Dnia Sportu w szkole
termin: czerwiec
18. Podsumowanie drugiego półrocza
- wykonanie diagramu słupkowego prezentującego średnią
ocen uzyskaną w poszczególnych klasach
- termin: czerwiec
19. Prace ciągłe:
- akcja „Szczęśliwy numerek”
- organizacja dni tematycznych
- ogłaszanie i propagowanie zadań samorządu
- prowadzenie dokumentacji samorządu
- prowadzenie strony naszego Gimnazjum na Facebooku
(powstanie i dopracowanie strony do końca listopada)

- termin: cały rok

Opiekunowie samorządu: Ks. Mariusz Wrzesiński SCJ, Elżbieta Rola

