ROCZNY PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Publiczne Gimnazjum
im. Wincentego Witosa w Pławie
Rok szkolny 2015/2016

ZARZĄD:
PRZEWODNICZĄCY - Marcin Cirbus
ZASTĘPCA - Mateusz Źródło
SEKRETARZ - Joanna Borowiec
SKARBNIK - Mateusz Batko

RADA:
Zuzanna Nieć – klasa I a
Julia Kalicka – klasa I b
Natalia Banaś – klasa II a
Alicja Drożdż – klasa II b
Patryk Rzeszut – klasa III a
Monika Mierzwińska – klasa III b

OPIEKUNOWIE:
Jadwiga Dyba
Ilona Drozdowska - Nieć

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:
1. Motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania
obowiązków szkolnych.
2. Współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych
warunków do nauki.
3. Działanie na rzecz społeczności szkolnej i obrona jej praw.
4. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów.
5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej
tradycji.
6. Godne reprezentowanie szkoły w środowisku.
7. Występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkoły.
8. Prowadzenie
działalności
kulturalnej
poprzez
planowanie
i organizację ważnych uroczystości i imprez szkolnych.
9. Współpraca z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi.

Inicjatywy całoroczne:
• Rozwijamy samorządność – „Samorząd uczniowski gospodarzem szkoły”
• Dbamy o upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych – aktywny udział S.U. w ogólnopolskiej akcji społecznej
„Czytam wszędzie”
• Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w szkole
• Propagujemy zdrowy styl życia
• Propagujemy ideę wolontariatu
• Dbamy o estetykę naszego gimnazjum
• Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka
• Dzień bez pytania
• Szczęśliwy numerek
• Liga klas
• Organizujemy dyskoteki szkolne
• Współpracujemy z oficjalną stroną internetową naszego gimnazjum
• Zagospodarowujemy gazetkę informacyjną S.U.
• Systematycznie współpracujemy z fundacjami organizującymi akcje
charytatywne

ROCZNY PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Lp.

Zadania

Formy realizacji
Wrzesień
• przypomnienie trybu ordynacji wyborczej
• wybory przedstawicieli do samorządu przez
poszczególne klasy
• przygotowanie logistyczne wrześniowych
wyborów do Samorządu Uczniowskiego

1.

Rozwijanie
samorządności

2.

Spotkanie
organizacyjne

• zebranie Zarządu i Rady Samorządu podział samorządu na sekcje: dekoracyjną,
porządkową, sportową, do spraw organizacji
dyskotek i uroczystości szkolnych,
redakcyjną, do spraw akcji charytatywnych,
określenie zadań każdej z nich

3.

Opracowanie
rocznego planu pracy
samorządu

• ustalenie harmonogramu zadań i określenie
terminów ich realizacji oraz osób
odpowiedzialnych za ich wykonanie
• ustalenie harmonogramu spotkań Zarządu
i Rady S.U.

4.

Dzień Patrona Szkoły
19.09.2015 r.

• okolicznościowe gazetki w klasach,
a także na korytarzu szkolnym
• konkurs wiedzy o patronie Szkoły Wincentym Witosie
• uroczysta akademia
• pogadanki na godzinach wychowawczych
przypominające postać Patrona
• wycieczka uczniów klas I do Muzeum
w Wierzchosławicach

5.

Dzień Chłopaka

• okolicznościowa gazetka ścienna
z najserdeczniejszym życzeniami
pomyślności
• każda klasa indywidualnie organizuje Dzień
Chłopaka według własnych pomysłów
• dyskoteka okolicznościowa

Październik
• planowanie i organizacja Dnia Edukacji
Narodowej

1.

Organizacja Dnia
Edukacji Narodowej

2.

Uroczyste obchody
Dnia Edukacji
Narodowej

• dekoracja szkoły, najserdeczniejsze
życzenia i podziękowania dla wszystkich
pracowników szkoły
• uroczysta akademia

3.

Organizacja imprezy
środowiskowej
„Szkoła łączy
pokolenia”

• zaproszenie mieszkańców naszej gminy,
którzy wzięli udział w projekcie
edukacyjnym klas II w ubiegłym roku
szkolnym
• zaproszenie Aktywnych Kobiet z naszej
gminy
• prezentacja projektu
• zorganizowanie wystawy zdjęć
• degustacja potraw
• konsumpcja i wspólna zabawa

4.

Debata szkolna
z okazji Europejskiego
Dnia Zdrowego
Żywienia i Gotowania
„Czy zdrowo się
odżywiam?”
26.10.2015r.

• rozmowa na ten temat na godzinach
wychowawczych
• wytypowanie dwóch przedstawicieli
z poszczególnych klas do debaty
• wykonanie plakatu „Zdrowe odżywianie”
• zaplanowanie i wykonanie na zakończenie
debaty „Zdrowej sałatki” oraz wspólna
degustacja (Liga Klas)

1.

Obchody Święta
Niepodległości
05.11 – 11.11.2015r.

2.

Dzień bez pytania
06.11.2015r.

Listopad
• okolicznościowa gazetka ścienna w każdej
klasie
• rys historyczny na godzinach
wychowawczych
• każda klasa wykonuje symboliczny
kotylion, ocena kotylionów nastąpi
10.11. 2015 r. (Liga Klas)
• akademia szkolna i uroczystości gminne
• Dzień Szalonego Kapelusznika
– dzień bez pytania dla uczniów

w kapeluszu - 06.11.2015r.
3.

Międzynarodowy
Dzień Tolerancji
07.11. – 18.11.2015r.

• „Klasowe Zasady Tolerancji” przewodniczący klas przeprowadzają wraz
z wychowawcą dyskusję na godzinie
wychowawczej dotyczącą tolerancji
rówieśniczej, chętni uczniowie wykonują
plakat, ocena prac nastąpi 17.11.2015r.
(Liga Klas)

4.

Andrzejki
w naszej szkole Otrzęsiny Klas I
26.11.2015r.

• przypomnienie regulaminu dyskoteki
wszystkim klasom
• organizacja dyskoteki
• Otrzęsiny klas I – konkursy i zabawy
Grudzień
• zorganizowanie zbiórki artykułów
spożywczych i zabawek na rzecz
potrzebujących uczniów
niepełnosprawnych w Ośrodku
Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczym w Woli Pławskiej

1.

„I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”akcja charytatywna

2.

Dzień bez pytania
07.12.2015 r.

• 07.12.2015 r. dniem bez pytania
dla uczniów w mikołajkowym stroju

3.

W świątecznym
nastroju

• ogłoszenie konkursu „ Na najładniejszą
choinkę”, ocena nastąpi 22.12.2015r. (Liga
Klas)
• gazetki ścienne o tematyce świątecznej
w każdej sali
• dekoracja świąteczna szkoły
• jasełka szkolne, wspólne kolędowanie

1.

Włączenie się
samorządu
w akcję Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy

Styczeń
• WOŚP w naszej szkole: zbiórka datków
do puszek wśród społeczności gminnej,
przekazanie pieniędzy na konto WOŚP

2.

Podsumowanie
I półrocza
26.01.2016 r.

• podsumowanie uzyskanych punktów
przez poszczególne klasy w Lidze Klas,
prezentacja wyników nauczania
i zachowania na tablicy informacyjnej
„Najlepsi uczniowie naszego gimnazjum”

3.

Ferie zimowe

• każda klasa omawia zasady bezpieczeństwa
na feriach na godzinach wychowawczych

1.

Karnawał w naszej
szkole:
• Zabawa
Karnawałowa
04.02.2016r.
• Poczta
Walentynkowa
05.02.2016r.
• Konkurs na
„Najładniejszą
kartkę
walentynkową”

1.

Święto Kobiet

2.

Pierwszy Dzień
Wiosny
21.03.2016 r.
W świątecznym
nastroju

3.

Luty
• organizacja dyskoteki
• Walentynki:
przygotowanie skrzynki na kartki
walentynkowe
doręczanie korespondencji
walentynkowej przez „szkolnych
listonoszy”
opracowanie regulaminu konkursu
ogłoszenie konkursu
oddanie kartek do oceny,
po 5 z każdej klasy do 12.02.2016r.
(Liga Klas)
Marzec
• okolicznościowa gazetka ścienna
z najserdeczniejszymi życzeniami
pomyślności dla kobiet
• uroczysta akademia
• Dzień Przebierańca – marsz przebierańców
wraz z opiekunami uliczkami Pława
• okolicznościowa gazetka ścienna
• świąteczny wystrój klas
• ogłoszenie konkursu „ Na najładniejszą
kartkę świąteczną” – każda klasa wykonuje
5 kartek świątecznych i oddaje w terminie
do 23.03.2016 r. (Liga Klas)
• świąteczne życzenia dla pracowników
szkoły

Kwiecień
• rozmowa na temat roli czytania w życiu
na godzinach wychowawczych
• każda klasa wykonuje plakat (Liga Klas)
o roli książki w życiu człowieka i typuje
dwóch przedstawicieli swojej klasy
na debatę
• w czasie debaty wytypowani uczniowie
czytają fragmenty ulubionych książek

1.

Debata szkolna
„Czytam wszędzie” –
realizacja jednego
z priorytetów MEN:
upowszechnianie
czytelnictwa
07.04.2016r.

2.

Dyskoteka szkolna

• organizacja dyskoteki zgodnie
z regulaminem

1.

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Maj
• okolicznościowe gazetki ścienne w klasach
i na korytarzu szkolnym
• udział w uroczystościach szkolnych
i gminnych

2.

Dzień Matki i Ojca

• okolicznościowe gazetki ścienne w klasach
i na korytarzu szkolnym
• udział w uroczystej akademii

3.

Konkurs na
„Najciekawszą
piosenkę o naszej
szkole” 13.05.2016r.
Dzień bez pytania
19.05.2016 r.

• Każda klasa wymyśla piosenkę, nagrywa ją
z wymyślonym przez siebie teledyskiem
(Liga Klas) i oddaje nagranie
do 13.05.2016r.

4.

1.

Świętujemy Dzień
Dziecka i Dzień Sportu
Szkolnego

2.

Liga Klas

• 19.05.2015 r. dniem bez pytania
dla uczniów ubranych na zielono
Czerwiec
• rozgrywki sportowe
• wspólne grillowanie
• organizacja dyskoteki zgodnie
z regulaminem
• podsumowanie punktów w Lidze Klas
za I i II półrocze
• ogłoszenie zwycięzców

3.

Podsumowanie pracy
Samorządu
Uczniowskiego

• porządkowanie materiałów samorządu
uczniowskiego i opracowanie wniosków
do pracy na następny rok

4.

Zakończenie roku
szkolnego.
Pożegnanie
absolwentów.

• uroczysta akademia na zakończenie roku
szkolnego (przygotowanie i pomoc
w prowadzeniu)

Konkurs SU „Liga Klas”
W bieżącym roku szkolnym w poszczególnych klasach oceniane będą:
Lp.
1.

Rodzaj działania
I półrocze
Plakat „Zdrowe odżywianie”, zdrowa sałatka

Termin oceny
26.10. 2015r.

2.

Kotylion z okazji Święta Niepodległości

10.11. 2015r.

3.

Plakat „Klasowe zasady tolerancji”

17.11. 2015r.

4.

Najładniejsza klasowa choinka

22.12. 2015r.

1.

II półrocze
Najładniejsza kartka walentynkowa – każda klasa
wykonuje 5 kartek

12.02.2016 r.

2.

Wielkanoc - najładniejsza kartka świąteczna każda klasa wykonuje 5 kartek

23.03.2016r.

3.

Plakat o roli książki w życiu człowieka, odczyt
fragmentów książek

07.04.2016r.

4.

Najciekawsza piosenka o naszej szkole
(nagranie+ teledysk)

13.05.2016r.

