Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2020/2021

„Wszystko jest możliwe.
Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu”
Dan Brown
Cele szczegółowe:
1. Dbałośd o przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania w salach lekcyjnych, na
korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
2. Uświadomienie uczniom, jak ważny jest wzajemny szacunek, troska i pomoc.
3. Otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych.
4. Rozwijanie świadomości uczniów na temat edukacji ekologicznej, w tym edukacji o
zagrożeniach klimatycznych.
5. Aktualizacja profilu SU na Facebook’u.
6. Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w kulturalny sposób (wykorzystanie
zasad mediacji)
7. Wzmocnienie więzi między uczniami w szkole i poza nią
8. Dbałośd o mienie szkolne i bezpieczeostwo w szkole.
9. Wspieranie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym
bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w
realizacji ciekawych pomysłów uczniów
Przewidziane efekty
1. Wzrost świadomości konieczności dbania o własne zdrowie i innych.
2. Zdobycie umiejętności sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach ( zachowanie
bezpieczeostwa)
3. Dobre samopoczucie i akceptacja szkoły przez uczniów klas pierwszych
4. Podniesienie kultury języka uczniów.
5. Podniesienie świadomości ekologicznej i wpływu na nasze życie.
6. Poprawa samopoczucia uczniów w klasie oraz poziomu akceptacji w grupie.

Wrzesieo
 organizacja rozpoczęcia roku szkolnego - ślubowanie klas pierwszych
 organizacja spotkania i przedstawienie członków S.U w klasach pierwszych*
 ustalenie formy i terminów spotkao społeczności uczniowskiej
 przygotowanie plakatu z życzeniami lub audycji dla wszystkich chłopców z naszej szkoły “Plebiscyt na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole”

 współpraca z radą pedagogiczną: zaopiniowanie propozycji dni wolnych (jeżeli będą)
 realizacja projektu w ramach Funduszy Samorządów Uczniowskich *
Październik
 nabór chętnych uczniów do SU
 organizacja Dnia Edukacji Narodowej/nagranie audycji lub filmiku na facebook szkolny
 spotkania z samorządami klasowymi?
 zbieranie propozycji uczniów na działania, zmiany, imprezy lub konkursy w szkolne
 reaktywacja radiowęzła szkolnego - audycja
Listopad
 organizacja szkolnej „Góry grosza”*
 współudział w organizacji Święta Niepodległości w szkole
 21 listopada Dzieo Życzliwości i Pozdrowieo - przygotowanie plakatu, na którym
uczniowie i nauczyciele będą mogli zapisywad swoje pozdrowienia
Grudzieo
 zbiórka pieniędzy na zakup produktów spożywczych i chemicznych na święta dla
Rodzinnego Domu Dziecka
 przygotowanie Święta Mikołajkowego - wykorzystanie umiejętności bezpiecznego
korzystania z zasobów w sieci do tworzenia wierszyków i projektów bombek*
 wigilie szkolne - zrobienie fotografii klasowych i tworzenie mini filmików*
Styczeo
 nauka poloneza w klasach maturalnych*
 udział w organizacji studniówki*
 audycja z okazji Dnia Babci i Dziadka
 akcja „Złotóweczka dla pieseczka” (zbiórka karmy dla zwierząt na rzecz schroniska)
 podsumowanie pracy SU w I semestrze
Luty
 Walentynkowa Poczta Amora - dzieo tematyczny związany z Walentynkami (koncert
piosenek o miłości z życzeniami i dedykacją, wręczanie życzeo)
 promocja szkoły - Targi Edukacyjne*
Marzec
 życzenia na facebooku z okazji Dnia Kobiet lub koncert muzycznych życzeo
 nominacje do Oscarów Nauczycielskich i Uczniowskich*
 współorganizowanie Dnia Patrona( konkurs na karykaturę Stanisława Staszica)*
 akcja “ Bluza szkolna - must have”*
Kwiecieo
 promocja szkoły – wizyty w szkołach podstawowych i udział w Drzwiach Otwartych*
 przygotowanie zakooczenia roku szkolnego dla maturzystów
Maj
 Obchody 3 Maja (współorganizowanie okolicznościowej gazetki lub akademii )
 audycja dotycząca zasad zdrowego odżywiania
Czerwiec
 zebranie oczekiwao młodzieży do planu pracy SU
 sprawni cały rok – turnieje międzyklasowe*





opiniowanie i zatwierdzanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów
przygotowanie zakooczenia roku szkolnego
podsumowanie pracy SU

* Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmiany w/z planu i jego swobodnej edycji z podaniem dokładnych
zmian poniżej.
Wszystkie działania uzależnione są m.in. od sytuacji epidemiologicznej w naszej szkole
i zaleceo Sanepidu.
Spis działao nie obejmuje całości akcji przeprowadzonych przez SU, a jedynie przybliża ich zakres.

