Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018
Miesiąc

Zadania
1. Powierzenie funkcji
przewodniczącego; wybór zastępcy
SU, wybór członków sekcji.
2. Ustalenie planu pracy samorządu.

Odpowiedzialni

Uwagi

opiekun SU

I poł. IX

opiekun, przewodniczący,
przedstawiciele SU

I poł. IX

Wrzesień
3.

Wykonanie gazetek
informacyjnych na tablicy
samorządu.

sekcja dekoracyjna

IX

4. Dyżur podczas wywiadówki.

przedstawiciele SU

IX

5. Wykonanie gazetki
„Najlepsi z najlepszych”

sekcja dekoracyjna

IX

6. Konkurs fotograficzny
„Barwy jesieni”.
7. Rozpoczęcie całorocznej akcji
„Zbieramy makulaturę –
chronimy lasy”.

sekcja informacyjna
sekcja dekoracyjna

IX-X

sekcja gospodarcza

poł. IX

8. Rozpoczęcie całorocznej akcji
„Nakrętki dla Natalii”.

sekcja gospodarcza

cały rok

9. Dzień Chłopaka – zwolnienie
z odpowiedzi ustnych.

sekcja informacyjna

30 IX

10. Wyjazd do Komańczy.

opiekun,
poczet sztandarowy,
przedstawiciele SU

IX

11. Uaktualnianie informacji
o działalności SU na stronie szkoły.

opiekun, przewodniczący,
zastępca SU, fotograf

cały rok

12. Losowanie „szczęśliwego numerka”

opiekun SU, członkowie SU

cały rok

Październik

sekcja gospodarcza
sekcja dekoracyjna

początek X

sekcja dekoracyjna

k. X

sekcja muzyczna, sekcja
gospodarcza, s. dekoracyjna

X

przedstawiciele SU
sekcja dekoracyjna – plakat

poł. X

przedstawiciele SU

X

1. Zapalenie zniczy na grobach
żołnierskich.

przedstawiciele SU
opiekun SU

pocz. XI

2. Dyżur podczas wywiadówki.

przedstawiciele SU

p. XI

3. Pomoc SU w organizacji szkolnej
akademii 11 XI.

sekcja muzyczna
sekcja gospodarcza

przed 11 XI

poczet sztandarowy delegacja
uczniów i opiekunów SU

11 XI

5. Dyskoteka andrzejkowa dla klas
siódmej, drugich , trzecich.

sekcja gospodarcza, imprezowa,
dekoracyjna

k. XI

1. „Czapka Mikołaja – biletem
ulgowym z odpowiedzi ustnej”.

sekcja informacyjna

pocz. XII

wszyscy członkowie SU

XII

sekcja gospodarcza

XII

sekcja imprez, muzyczna

XII

sekcja dekoracyjna

do 12 XII

1. Dyskoteka dla klas: siódmej,
drugich i trzecich.
2. Wykonanie okolicznościowych
gazetek / „Barwy jesieni”/.

3. Pasowanie na ucznia. Pomoc w
przygotowaniu uroczystości.
4. Dzień Jabłka
5. Dyżur podczas wywiadówki

Listopad

4. Udział w uroczystościach miejskichobchody rocznicy 11 XI

2. Kiermasz bożonarodzeniowy.
Grudzień

3. Konkurs na najpiękniejszą ozdobę
świąteczną
4. Pomoc w organizacji jasełek.
5. Wystrój korytarzy – pomoc
w przygotowaniu dekoracji
bożonarodzeniowej.

Grudzień

6. Ustawienie i ozdobienie choinki
na korytarzu szkoły.

sekcja gospodarcza

do 12 XII

7. Dyżur podczas wywiadówki.

sekcja gospodarcza

XII

przedstawiciele SU
przewodniczący, zastępca

poł. XII

8. Życzenia dla władz kościelnych
i miejskich.
9. Ogłoszenie konkursu fotograficznego
„Uroki zimy”.

sekcja informacyjna

pocz. XII

1. Wykonanie gazetki „Uroki zimy”.

sekcja dekoracyjna

k. I

2. Wykonanie gazetki
„Najlepsi z najlepszych”.

sekcja dekoracyjna

k. I

przedstawiciele SU

k. I

1. Zabawa karnawałowa.

sekcja gospodarcza

współpraca
z Radą
Rodziców

2. Walentynki – przygotowanie
skrzynki na kartki walentynkowe –
doręczanie korespondencji

sekcja informacyjna
i gospodarcza

poł. II

1. Dzień Kobiet –zwolnienie
dziewcząt
z odpowiedzi
ustnych.

sekcja informacyjna

8 III

wszyscy członkowie samorządu

ok. 21 III

Styczeń
3. Dyżur podczas wywiadówki.

Luty

Marzec

2. Dzień Samorządności. Kolorowy
dzień bez pytania.

3. Dyżur podczas wywiadówki.

przedstawiciele SU

Kwiecień

Maj

1. Pomoc w zorganizowaniu Dnia
Otwartego dla uczniów klas szóstych

wszyscy członkowie samorządu

IV

2. Życzenia dla władz kościelnych
i miejskich.

przewodniczący, zastępca SU

IV

3. Ogłoszenie wiosennego konkursu
fotograficznego

sekcja informacyjna

IV

1. Pomoc SU w organizacji szkolnej
akademii.

sekcja muzyczna, gospodarcza

k. IV

2. Udział w miejskich obchodach
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja.

poczet sztandarowy, delegacja
uczniów i przedstawiciel
opiekunów SU

3V

3. Współudział w zorganizowaniu Dnia
Patrona.

sekcja muzyczna, gospodarcza

k. V

4. Wiosenna dyskoteka.

sekcja imprezowa, gospodarcza

pocz. V

5. Dyżur podczas wywiadówki.

przedstawiciele SU

k. V

1. Dzień Dziecka – dniem bez pytania.

sekcja informacyjna

1 VI

2. Wyjazd do kina członków SU.

Czerwiec

3. Pożegnanie klas trzecich. Pomoc w
organizacji uroczystości.

wszyscy członkowie SU
k. VI
sekcja muzyczna, gospodarcza
k. VI

