Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Wybór przewodniczącego SU, jego zastępcy i skarbnika.

Wrzesień

Ustalenie planu działań na cały rok.

Wrzesień

Wykonanie gabloty informującej o składzie SU, zadaniach i sprawach bieżących.

Wrzesień

Uaktualnienie regulaminu „Szczęśliwego numerka”

Wrzesień

Udział w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej – poczet
sztandarowy.

Wrzesień

Przygotowanie „Dnia Chłopaka”.

Wrzesień

Przygotowanie regulaminu i formy przeprowadzenia akcji „Każda klasa wspiera działalność
SU”
Prowadzenie akcji „Każda klasa wspiera działalność SU”/ze szczególnym uwzględnieniem
klas licealnych.
Udział w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.
- przygotowanie szkolnej loterii fantowej z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz SU

Wrzesień
Cały rok
Październik

Przygotowanie wraz z klasą 3 „a” gimnazjum „kapsuły czasu”

Październik

Dzień krawata – wszyscy przychodzimy do szkoły w krawacie

Październik/18

Dzień Patrona. Współpraca z biblioteką w przygotowaniu „Maratonu Czytania Herberta”.

Październik

Dzień w spódnicy – wszyscy przychodzimy ubrani w spódnice

Październik/30

Przeprowadzenie zbiórki karmy, artykułów przemysłowych na potrzeby schroniska dla
zwierząt.

Listopad/
grudzień
Listopad/
grudzień

Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka Dąbrowie Rusieckiej
Kontynuacja akcji „Pierwsza pomoc cenna umiejętność” – zaproszenie przedstawicieli
Sztabu Ratownictwa Medycznego.
Narodowe Święto Niepodległości - udział w miejskich uroczystościach związanych z rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości
- przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
Przygotowanie Andrzejek w naszej szkole:
- dyskoteka andrzejkowa
- andrzejkowe wróżby i dedykacje,
Przeprowadzenie zbiórki słodyczy, zabawek i artykułów
piśmienniczych dla Ośrodka Integracyjno – Socjalizacyjnego w Bełchatowie
Przygotowanie szkolnych Mikołajek
- życzenia dla uczniów i pracowników szkoły,
13 Grudnia – rocznica wprowadzenia stanu wojennego
– gablota – wyjście sztandaru
Przygotowanie debaty międzyszkolnej z przedstawicielami SU innych szkół/- Wpływ SU na
działalność szkoły
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście – przygotowanie kącika tematycznego na
korytarzu szkolnym

Listopad
Listopad

Listopad
Listopad/
grudzień
Grudzień
Grudzień
Styczeń
Styczeń

Udział w Święcie Trzech Króli – pochód ulicami miasta

Styczeń

Przeprowadzenie Dnia Wegetarian – sprzedaż wegetariańskich kanapek

Styczeń

Dzień składanek i łamigłówek – rywalizacja klasowa

Styczeń /29

Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze

Styczeń

Przygotowanie Dnia Bezpiecznego Internetu i nawiązanie współpracy z Fundacją Dajemy
Dzieciom Siłę dawniej Dzieci Niczyje
- prowadzenie godzin wychowawczych przez przedstawicieli samorządu w ramach
programu Dziecko w Sieci
– projekcje filmów i teledysków
- uzyskanie zaświadczenia

Luty

Walentynki – poczta walentynkowa, dzień czerwonego koloru.

Luty

Dzień ciasta marchewkowego – sprzedaż ciasta – fundusze na rzecz SU

Luty/3

Nawiązanie współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie/forma do przemyślenia

Luty

Dzień Kobiet – życzenia i sprzedaż ciast.

Marzec

Ostatki - Dzień przebierańców w naszej szkole – konkurs na najlepsze przebranie
Bal karnawałowy - zorganizowanie balu, dekoracja sali, konkursy

Marzec

Udział w miejskim korowodzie ostatkowym.

Marzec

Udział w godzinach wychowawczych klas trzecich gimnazjum na terenie powiatu
bełchatowskiego w ramach akcji promocji szkoły.
- przygotowanie na ten cel krótkiego biuletynu poświęconego dotychczasowej działalności
samorządu.

Marzec/kwiecień

Obchody Dnia Liczby PI

Marzec

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – akcja uczniowie czytają przedszkolakom –
współpraca ze szkolną biblioteką.

Kwiecień

Poznawanie pracy ludzi dorosłych przez całodzienne towarzyszenie im w pracy.

Kwiecień

Pożegnanie klas trzecich maturalnych

Kwiecień

Przeprowadzenie III Szkolnego Konkursu Wiedzy o I Wojnie Światowej

Kwiecień

Udział w miejskich uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- wyjście pocztu sztandarowego
- przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
Udział w miejskich obchodach upamiętniających patrona miasta Jana Pawła II – - wyjście
pocztu sztandarowego

Maj
Maj

Przygotowanie i opieka podczas Nocnego Maratonu Oglądania Filmów.

Maj

Przeprowadzenie Dnia Dobrych Uczynków

Maj

Międzynarodowy Dzień Dziecka – przygotowanie Dnia Sportów Alternatywnych np. hula - hop

Czerwiec

Udział w Powiatowych Dniach Ziemi

Czerwiec

Aktywny udział w promocji szkoły i w przygotowaniach „Dni Otwartych

Czerwiec

Podsumowanie rocznej działalności samorządu.

Czerwiec

