PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2011/2012
Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Zadanie
Wybory do Rady Samorządu

wybór kandydatów w klasach
IV,V i VI
przeprowadzenie kampanii wyborczej
ogólnoszkolne wybory do SU

Uczniowie klasy VI
Opiekun SU

-

przydział funkcji
zapoznanie z regulaminem SU
wybór nowych sekcji
propozycje do planu pracy
opracowanie planu pracy SU
imprezy klasowe
wybór "Chłopaka na medal"
organizacja dyskoteki szkolnej
zapoznanie uczniów z regulaminem
konkursu

Opiekun SU

-

pogadanki na godzinach
wychowawczych
apele w grupach wiekowych
zbiórka karmy

Wychowawcy klas
Op. SU
Koło Ekologiczne

październik

Wychowawcy klas
SU

październik

-

Spotkanie organizacyjne

Dzień Chłopca
Rozpoczęcie konkursu "SUPER
KLASA"
Światowy Dzień Zwierząt

Konkurs na najlepiej ubraną klasę w
szacie jesiennej ( w ramach akcji
"SUPER KLASA") + owocowy kosz
Dzień Komisji Edukacji Narodowej

-

przygotowanie dyplomów

- złożenie życzeń Dyrekcji,

wrzesień

wrzesień

Wychowawcy klas
wrzesień
SU
SU

Op. SU i przedstawiciele

wrzesień

Uwagi

-

Akcja Towarzystwa NASZ DOM
„Góra Grosza”
Święto Zmarłych
Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień (21.11.11r.)

11 listopada Święto Niepodległości

Andrzejkowe spotkanie
Mikołajki

Boże Narodzenie

-

nauczycielom i pracownikom
SU, nauczyciele
szkoły
wykonanie gazetki okolicznościowej,
przygotowanie prezentów dla
........................................
pracowników szkoły
apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
zbiórka monet groszowych
SU
(od 1 gr. do 50 gr.)

- przygotowanie gazetki
okolicznościowej,
- odwiedzenie i sprzątanie grobów
- wszystkie klasy wykonują plakat
promujący Dzień Uśmiechu i
Życzliwości, a następnie zawieszają go
19.11.11 na drzwiach od strony
korytarzy ( w ramach akcji "SUPER
KLASA")
- przygotowanie gazetki
okolicznościowej
- apel z okazji Święta Niepodległości
- dyskoteka ogólnoszkolna
-

spotkania mikołajkowe w salach
wizyta św. Mikołaja w klasach
wykonanie gazetki okolicznościowej

-

przygotowanie ozdób na kiermasz
świąteczny (pierwsza lub druga
niedziela adwentu)
ubranie szkolnej choinki
przygotowanie apelu z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
konkurs na najładniej udekorowaną
świątecznie salę i kartkę pt. "Magia

-

październik

październik

listopad

Wychowawcy klas,
SU
listopad

Wychowawcy klas
........................................
Op. SU
Wychowawcy klas
Op. SU
Wychowawcy klas

listopad

listopad
grudzień

Op. SU
Wychowawcy klas
grudzień
SU
..........................................

SU

Świąt Bożego Narodzenia"( w ramach
akcji "SUPER KLASA")
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Podsumowanie I półrocza: stanu
czytelnictwa, frekwencji, średniej
ocen, kultury języka w ramach akcji
"SUPER KLASA"
Walentynki

-

dyskoteka ogólnoszkolna
przekazanie pieniędzy na akcję

-

przygotowanie gazetki ściennej z
nazwiskami uczniów osiągających
najlepsze wyniki w nauce

-

-

Dzień Krawata i Muszki

-

Dzień Kobiet

-

............................................

styczeń

SU

styczeń

propagowanie Walentynek jako dnia
miłości, życzliwości
i przyjaźni
SU
poczta walentynkowa
Wychowawcy klas
bal karnawałowy
konkurs na najładniejszą pocztówkę do
przyjaciela ( w ramach akcji "SUPER
KLASA")
uczniowie zobowiązani są do noszenia
w tym dniu krawata bądź muszki
konkurs klas na najciekawiej
zaprojektowany krawat bądź muszkęwszystkie prace wyeksponowane
zostają na gazetce ( w ramach akcji
"SUPER KLASA")
przygotowanie apelu

SU

luty

marzec

marzec
..........................................

Dzień Wiosny

Wielkanoc

-

dyskoteka szkolna (konkurs
"Dziewczyna na medal")
gazetka okolicznościowa
przygotowanie gier i zabaw
konkurs na najzabawniejszą Marzannę
(SUPER KLASA)
przygotowanie apelu

SU
SU
Wychowawcy klas

marzec

Konstytucja 3 Maja
Dzień Matki

-

-

-

Udział w ogólnopolskich akcjach
„Góra Grosza”, "Wkręć się w
pomaganie"
Rozstrzygnięcie konkursu "SUPER
KLASA"

gazetka okolicznościowa
konkurs na najpiękniejszą kartkę
świąteczną (SUPER KLASA)
przygotowanie apelu

............................................

kwiecień

..........................................

maj

konkurs na najpiękniejszy wiersz lub
SU
opowiadanie o mamie (SUPER
KLASA)
młodsze klasy - konkurs: "Portret mojej
mamy" (SUPER KLASA)

-

zbiórka pieniędzy

Op. SU

-

przyznanie poszczególnym klasom
punktów za frekwencję, czytelnictwo,
średnią ocen i rywalizację sportową

SU

maj

w ciągu roku
szkolnego
czerwiec

