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ZADANIA

FORMY REALIZACJI


Wybór do Samorządu
Uczniowskiego (skrót SU)






WRZESIEŃ

Opracowanie planu pracy
Samorządu Uczniowskiego




Zagospodarowanie tablicy SU




Przyjęcie pierwszoklasistów do 
grona gimnazjalistów / Dzień
Chłopaka

Obchody Dnia Edukacji
Narodowej
PAŹDZIERNIK

Udział w ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości
Dzień Pluszowego Misia

LISTOPAD

wybory przedstawicieli do samorządu przez
poszczególne klasy
kampania wyborcza i wybory do samorządu
podział samorządu na sekcje: dekoracyjną, porządkową,
informacyjną, do spraw akcji
charytatywnych i określenie zadań każdej z nich
zebranie samorządu
wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli
do planu pracy
ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów
ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich
wykonanie
przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły
regulamin Samorządu Uczniowskiego
plan pracy Samorządu Uczniowskiego
pomoc w organizacji imprezy






złożenie życzeń okolicznościowych
pomoc przy dekoracji
przygotowanie uroczystej akademii
zakupienie kwiatów



przygotowanie puszek

 zliczenie zebranych funduszy


przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu
szkolnym

 przygotowanie imprezy

Andrzejki w naszej szkole dyskoteka





akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
wróżby andrzejkowe
dyskoteka

Zbiórka karmy dla zwierząt ze
schroniska w Głownie




przygotowanie plakatów informujących o zbiórce,
zbieranie karmy

Zbiórka podarunków dla Domu
Małego Dziecka w Łodzi




przygotowanie plakatów informujących o zbiórce,
zbieranie podarunków

Mikołajki
Wyjazd do schroniska dla
zwierząt w Głownie.
GRUDZIEŃ

W świątecznym nastroju

 akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej


przekazanie karmy




gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla
Rady Pedagogicznej i dla uczniów



przywiezienie podarunków dla dzieci z Domu Małego
Dziecka

Wyjazd do Łodzi

Włączenie się samorządu

w akcję: WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY


pomoc w sprzedaży serduszek
organizacja dyskoteki, z której dochód (sprzedaż biletów
i serduszek) przeznaczony będzie na rzecz WOŚP
przekazanie pieniędzy na konto WOŚP




przygotowanie regulaminu zawodów
przygotowanie zawodów
przygotowanie nagród dla zwycięzców
złożenie sprawozdania z działalności SU
przedstawienie średniej z poszczególnych klas na
gazetce ściennej
przedstawienie uczniów z najwyższą średnią na gazetce
ściennej
przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
plakaty popularyzujące ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH
doręczanie korespondencji walentynkowej
przez „szkolnych listonoszy”

Styczeń
Turniej tenisa stołowego





Podsumowanie I półrocza

Luty
Walentynki

Dzień Subkultury






 przygotowanie imprezy, wyłonienie najciekawszych




przebrań
wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
szkolnym
życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej
szkole
zebranie propozycji od poszczególnych klas
zaplanowanie Dnia Wiosny



przygotowanie imprezy,



gazetka ścienna o tematyce świątecznej



przygotowanie, pod kierunkiem nauczycieli pokazowych
doświadczeń z dziedziny nauk przyrodniczych,
opracowanie, pod kierunkiem opiekuna pracowni
komputerowej prezentacji multimedialnych
przedstawienie przygotowanych prac przyszłym
gimnazjalistom
wyznaczenie grupy uczniów klas drugich
odpowiedzialnych za przedstawienie sal lekcyjnych
absolwentom klas szóstych.


Dzień Kobiet
Marzec

Dzień Wiosny

Noc Filmowa
Wielkanoc



 wybranie filmów

 konkurs na najładniejszą pisankę
Obchody światowego Dnia Ziemi  przygotowanie gazetki okolicznościowej

Kwiecień


Witamy szóstoklasistów w naszej

szkole


Uczczenie rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja
Dzień Matki

Maj



akcenty na gazetce ściennej poświęconej temu świętu



akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu



organizowanie spotkań uczniów klas III
z przedstawicielami różnych szkół ponadgimnazjalnych
w celu poinformowania o wymaganych dokumentach
i innych sprawach związanych z przyjęciem do tych
szkół
gazetki ścienne o powyższej tematyce

Chcemy wiedzieć wszystko o
szkołach ponadgimnazjalnych



Turniej – siatkówka i koszykówka



Międzynarodowy Dzień Dziecka /
Dzień Sportu

Wybory Miss i Mistera szkoły
Czerwiec



przygotowanie regulaminu turnieju
przygotowanie imprezy
zorganizowanie drużyn nauczycieli i uczniów
przygotowanie nagród
pomoc w zorganizowaniu imprezy sportowej polegającej
na rywalizacji między klasami w różnych konkursach,
zawodach i dyscyplinach




przygotowanie regulaminu imprezy
przygotowanie imprezy
przygotowanie nagród dla Miss i Mistera szkoły



podsumowanie działalności S.U i przygotowanie
sprawozdania,
porządkowanie materiałów samorządu uczniowskiego
opracowanie wniosków do pracy na następny rok



Podsumowanie pracy SU za rok 
szkolny 2015/2016



pomoc w przygotowaniu akademii pożegnalnej

Pożegnanie absolwentów
PRZEZ CAŁY ROK :
 organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego,
 współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego,
 udział w akcjach charytatywnych,
 organizacja dyskotek.

Opracował Samorząd Uczniowski

