Plan pracy Samorz du Uczniowskiego
w roku szkolnym 2016/2017
Miesi c

Wrzesie

Zadania

Odpowiedzialni

Uwagi

1.Powierzenie funkcji
przewodnicz cego; wybór
zast pcy SU, wybór
cz onków sekcji.

opiekunowie Samorz du
Szkolnego

po . IX

opiekunowie, przewodnicz cy,
liderzy sekcji

po . IX

3.Wykonanie gazetek
informacyjnych na tablicy
samorz du.

sekcja dekoracyjna

do 30 IX

4.Wykonanie gazetki
„Najlepsi z najlepszych”.

sekcja dekoracyjna

do IX

5. Dy ur podczas
wywiadówki.

przedstawiciele SU

21 IX

sekcja gospodarcza

k.IX

7. Konkurs fotograficzny
„Jesie w obiektywie
aparatu”.

sekcja informacyjna
sekcja dekoracyjna

IX-X

8. Rozpocz cie ca orocznej
akcji „Zbieramy makulatur chronimy lasy”.

sekcja gospodarcza

k. IX

9. Rozpocz cie ca orocznej
akcji „Nakr tki dla Natalii.”

sekcja gospodarcza

ca y rok

10. Losowanie „szcz liwego
numerka”.

opiekun SU

ca y rok

11. Wyjazd do Koma czy.

opiekun,
poczet sztandarowy,
przedstawiciele SU

27 IX

12. Dzie Ch opakazwolnienie z odpowiedzi
ustnych.

sekcja informacyjna

30 IX

sekcja imprezowa, muzyczna

29 IX

2.Ustalenie planu pracy
samorz du.

6. Sprzeda kalendarzyków
fundacji „Pomó i Ty”.

13. Dyskoteka z okazji Dnia
Ch opaka.
14. Uaktualnienie informacji
o dzia alno ci SU na stronie
szko y.

Pa dziernik

ca y rok

sekcja muzyczna, sekcja
1. Pasowanie na
gimnazjalist . Pomoc SU gospodarcza, sekcja dekoracyjna
w organizacji uroczysto ci.

X

2. Dyskoteka dla klas
pierwszych („otrz siny”).

wszyscy cz onkowie SU

X

3. Dzie Komisji Edukacji
Narodowej – z enie
ycze Dyrekcji,
nauczycielom i
pracownikom szko y.

przewodnicz cy,
przedstawiciele SU

przed 14 X

4. Dyskoteka dla klas
pierwszych, drugich,
trzecich.

sekcja gospodarcza,
sekcja imprezowa

X

sekcja gospodarcza

X

sekcja dekoracyjna

X

przedstawiciele SU,
sekcja dekoracyjna plakat

po . X

sekcja informacyjna

pocz. XI

2. Pomoc w organizacji
szkolnej akademii 11 XI.

sekcja muzyczna, sekcja
dekoracyjna

przed XI

3. Udzia w uroczysto ciach
miejskich-obchody
rocznicy Dnia

poczet sztandarowy, delegacja
uczniów i opiekunów SU

11 XI

5. Udzia w ogólnopolskiej
akcji „Góra Grosza”zbiórka pieni dzy.
6. Wykonanie
okoliczno ciowych
gazetek „Jesie w
obiektywie aparatu”.
7. Dzie Jab ka.

1. Zapalenie zniczy na
grobach nierskich.

Listopad

opiekun, przewodnicz cy,
zast pca SU, fotograf

Niepodleg

ci.

4. Dyskoteka andrzejkowa
dla klas pierwszych,
drugich , trzecich.
5. Wykonanie
okoliczno ciowych
gazetek („andrzejki”).
6. Dy ur podczas
wywiadówki.

sekcja imprezowa, muzyczna

k. XI

sekcja dekoracyjna

k. XI

przedstawiciele SU

XI

sekcja muzyczna, sekcja
gospodarcza, sekcja dekoracyjna

XI

sekcja gospodarcza

pocz. XII

sekcja informacyjna

06.XII

sekcja informacyjna, sekcja
gospodarcza

pocz. XII

7. Jesienny wieczór filmowy.

1.

„Czapka Miko aja biletem ulgowym z
odpowiedzi ustnej”.

2. Zorganizowanie konkursu
na najpi kniejsz bombk
na choink .

3. Pomoc w organizacji
jase ek.
Grudzie

4. Wykonanie
sekcja imprez, sekcja muzyczna
okoliczno ciowych
gazetek(Bo e Narodzenie).
5. Wystrój korytarzy –
pomoc w przygotowaniu
dekoracji
bo onarodzeniowej.

pocz. XII

sekcja dekoracyjna

przed 20 XII

sekcja gospodarcza
sekcja dekoracyjna

przed 20 XII

przewodnicz cy, zast pca

po .XII

8. Konkurs fotograficzny –
„Pejza zimowy”.

sekcja informacyjna

pocz.XII

9. Dy ur podczas
wywiadówki.

przedstawiciele SU

XII

6.

Ustawienie i ozdobienie
choinki w g ównym
korytarzu szko y .

7.

yczenia dla w adz
ko cielnych i miejskich.

Stycze

1. Wykonanie gazetki
„Pejza zimowy”.

sekcja dekoracyjna,

k. I

2. Dy ur podczas
wywiadówki.

przedstawiciele SU

I

3. Zimowy wieczór
filmowy.

sekcja muzyczna,
sekcja gospodarcza

I

1. Zabawa karnawa owa.

sekcja gospodarcza

wspó praca z Rad
Rodziców po . II

2. Walentynki –
przygotowanie skrzynki
na kartki walentynkowe –
dor czanie
korespondencji.

Luty

sekcja informacyjna,
dekoracyjna, gospodarcza

II

3. Wykonanie
okoliczno ciowych
gazetek (walentynki) .

sekcja dekoracyjna

przed 14 II

4. Wykonanie gazetki
„Najlepsi z najlepszych”.

sekcja dekoracyjna

II

1. Wykonanie
okoliczno ciowych
gazetek /”Wiosna”/.

sekcja dekoracyjna

po . III

2. Dzie Kobiet – dzie bez
pytania dla dziewcz t.

sekcja informacyjna

8 III

wszyscy cz onkowie SU

21 III

sekcja muzyczna, gospodarcza

III

przedstawiciele SU

III

3. Dzie Samorz dno ci.
Kolorowy dzie bez
pytania.
Marzec
4. Wiosenny wieczór
filmowy.
5. Dy ur podczas
wywiadówki.

1. Konkurs fotograficzny:
„Pejza wiosenny”.

sekcja informacyjna

IV

2. Wykonanie
okoliczno ciowych gazetek
wi ta wielkanocne/.

sekcja dekoracyjna

IV

przewodnicz cy, zast pca

IV

poczet sztandarowy, delegacja
uczniów i przedstawiciel
opiekunów SU

3V

sekcja muzyczna, gospodarcza

pocz. V

sekcja dekoracyjna

k. IV

4. Wspó udzia w
zorganizowaniu Dnia
Patrona.

sekcja muzyczna, gospodarcza

k. V

5. Wiosenna dyskoteka.

sekcja imprezowa, gospodarcza

pocz.V

przedstawiciele SU

k. V

Kwiecie
3.

yczenia dla w adz
ko cielnych i miejskich.

1. Udzia w miejskich
obchodach rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
2. Pomoc SU w organizacji
szkolnej akademii.
Maj

3. Wykonanie
okoliczno ciowych
gazetek (Dzie Patrona,
wiosna).

6. Dy ur podczas
wywiadówki.

1. Dzie Dziecka – dniem
bez pytania.
2. Wyjazd do kina
cz onków SU.

Czerwiec

3. Po egnanie klas trzecich.
Pomoc w organizacji
uroczysto ci. Przekazanie
kroniki SU m odszym
rocznikom
gimnazjalistów.

sekcja informacyjna

1 VI

wszyscy cz onkowie SU

VI

sekcja muzyczna, gospodarcza

k.VI

