PLAN PRACY
SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Miesiąc
Wrzesień

Zamierzenia
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
 Wybory do zarządu i przydział obowiązków
 Uaktualnienie regulaminów: szczęśliwego numerka, wyborów
do samorządu uczniowskiego
 Zagospodarowanie Gazetki SSU
 Udział w akcji „Sprzątanie Świata 2017”
 „Szczęśliwy numerek” – codzienne wywieszanie
wylosowanego numeru – przez cały rok szkolny
 Przygotowanie Skrzynki Pomysłów, do której wszyscy
uczniowie mogą wrzucać swoje pomysły
 Zatwierdzenie propozycji dni wolnych od zajęć
dydaktycznych
 Kontynuacja akcji zbierania nakrętek

Październik

 Wypracowanie regulaminu wyboru opiekuna samorządu i
zatwierdzenie go.
 Wybory opiekuna samorządu uczniowskiego
 Ułożenie i zatwierdzenie planu pracy samorządu na bieżący
rok szkolny
 Udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej

Listopad

 „Narodowe Święto Niepodległości” – pomoc
w przeprowadzeniu apelu
 Zainicjowanie projektu UNICEF „Pomóżmy dzieciom w
Syrii przetrwać zimę”
 Organizacja dyskoteki andrzejkowej
 Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
 Dzień Życzliwości i Pozdrowień – przygotowanie i
przeprowadzenie plebiscytu na najbardziej życzliwe osoby
w klasie, wręczenie dyplomów.

Grudzień

 Pomoc w przygotowaniu Zawodów Mikołajkowych
 Rozprowadzenie kartek świątecznych i kalendarzy na rzecz
osób niepełnosprawnych
 Przeprowadzenie zbiórki na rzecz dzieci w Syrii (zbiórka
pieniędzy do puszek w trakcie zebrań z rodzicami)
 Złożenie życzeń świątecznych pracownikom szkoły
i uczniom na stronie internetowej szkoły
 POCZTA ŚWIĄTECZNA – przekazanie życzeń od uczniów
dla uczniów i pracowników szkoły
 Dzień swetra

Styczeń

 Kino szkolne
 Dyskoteka karnawałowa
 Konkurs na największego i najładniejszego bałwana
 Przeprowadzenie kiermaszu na rzecz dzieci w Syrii
 Dzień piżamy

Luty

 Walentynki – poczta Amora
 Festiwal „Piosenek o miłości”
 Dzień koloru – czerwony
 Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt
 Podsumowanie pracy w I semestrze

Marzec

 Organizacja pierwszego dnia wiosny – zamiana ról i gra
w kolory
 Umieszczenie życzeń z okazji Dnia Kobiet na stronie
internetowej szkoły
 Kiermasz kartek wielkanocnych
 Podsumowanie akcji UNICEF
 Dzień fryzury

Kwiecień

 Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Ziemi
 Zbiórka książek do biblioteki szkolnej
 Kino szkolne
 Dzień zielony

Maj

 Akademia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
pomoc w przygotowaniu apelu
 Konkurs na najciekawszą gazetkę w klasach w związku z
Konstytucją 3 Maja
 Moja Mama –wystawa zdjęć
 Umieszczenie życzeń z okazji Dnia Matki na stronie
internetowej szkoły
 Dzień szaleństwa modowego

Czerwiec

 Podsumowanie całorocznej zbiórki nakrętek i baterii
 Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów –
apel

 Podsumowanie akcji „Dzień przebrania” organizowanych od
grudnia do maja, wyłonienie zwycięskiej klasy.
 Podsumowanie pracy SSU w roku szkolnym 2017/2018,
wyciągnięcie wniosków do realizacji na kolejny rok szkolny

CAŁY ROK SZKOLNY:
 Losowanie „Szczęśliwego numerka”,
 Zbiórka nakrętek,
 Zbiórka baterii,
 Zebrania samorządu oraz samorządów klasowych (raz w tygodniu – środa
o godzinie 12.25),
 Koło samorządu – poniedziałek w godzinach 14.30. – 15.15.
 Umieszczanie sprawozdań i relacji z działalności SU na stronie
internetowej szkoły,
 Aktualizowanie gazetki ściennej,
 Realizowanie pomysłów zgłoszonych przez uczniów,
 Włączanie się do nowych akcji zapoczątkowanych w trakcie trwania roku
szkolnego

Plan pracy SU został opracowany podczas zebrania przez zarząd oraz samorządy
klasowe przy pomocy opiekuna samorządu. Plan podlega modyfikacji w trakcie
trwania roku szkolnego.

