Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum
Publicznego nr 2 w Wieprzu
na rok szkolny 2012/2013
Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013:













organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;
współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;
prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego;
udział w akcjach charytatywnych;
patronowanie uroczystościom gimnazjalnym i państwowym;
organizacja dyskotek;
zarządzanie radiowęzłem;
codzienne losowanie „Szczęśliwego numerka” (losowanie numerka, który zwalnia od
pytania przy tablicy, niezapowiedzianych kartkówek);
„Dzień bez mundurka” (10 dzień każdego miesiąca, jeśli wypadnie w weekend – to
poniedziałek);
zamieszczanie informacji o działalności SU na tablicy informacyjnej, stronie
internetowej szkoły;
pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym, współpraca z grupą wolontariatu;
współpraca ze świetlicą szkolną.

Termin

Zadania
1. Wybory samorządu
uczniowskiego.

Październik 2. Udział w akademii z okazji
Święta Komisji Edukacji
Narodowej.

Listopad

Formy realizacji
- zebranie samorządu i wybór zarządu
samorządu, czyli: przewodniczącego,
zastępcy, sekretarza i skarbnika.
- przemówienie, życzenia dla Rady
Pedagogicznej, kartki z życzeniami
i kwiaty dla dyrekcji szkoły.

1. Opracowanie planu pracy
Samorządu Uczniowskiego

- 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

2. Konkurs „Nasza klasa
naszą dumą”.

- podanie do wiadomości zasad
konkursu na najładniejsza salę
lekcyjną;
- 1x w miesiącu ocenianie sal;
- przynajmniej 2x w miesiącu
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sprawdzanie mundurków i obuwia
szkolnego.
3. Andrzejki w naszej szkole.
1. Konkurs „Świąteczny
wystrój klas”.
Grudzień

- dyskoteka (opieka nad sprzętem.
grającym, dekoracja sali, sprzedaż
słodkości).
- ogłoszenie konkursu;
- przedstawienie klasom regulaminu
związanego z konkursem;
- przygotowania do konkursu;
- rozstrzygnięcie konkursu;

2. Mikołajki.

- przygotowanie słodkości z okazji
„Mikołajek” dla wszystkich uczniów
gimnazjum.

3. Dni partnerstwa: wschód –
zachód.

- pomoc w organizacji
przedsięwzięcia.

4. W świątecznym nastroju.

- dekoracja świąteczna szkoły.

5. Wigilia w szkole.

- spotkanie opłatkowe w klasach;
- życzenia SU dla Rady Pedagogicznej
i dyrekcji szkoły.
- dyskoteka.

1. Dyskoteka karnawałowa.
Styczeń
2. Konkurs na „Najładniejszą
kartkę walentynkową.

3. Podsumowanie I półrocza.
1. Walentynki.

- ogłoszenie konkursu;
- opracowanie regulaminu;
- ogłoszenie wyników na dyskotece
walentynkowej i wręczenie
upominków.
- złożenie sprawozdania z działalności
SU.
- uruchomienie „poczty
walentynkowej”;
- doręczanie korespondencji
walentynkowej.

Luty
2.Dyskoteka walentynkowa.

1. Dzień Kobiet i Mężczyzn.

- dzień koloru czerwonego;
- organizacja dyskoteki.
- rozstrzygnięcie konkursu
„Najładniejsza kartka walentynkowa”
- wykonanie kwiatów i upominków;
napisanie karty z życzeniami z okazji
Dnia Kobiet i Mężczyzn.

Marzec

Kwiecień

2. Dzień Wiosny

- pomoc w planowaniu
i przeprowadzeniu Dnia Wiosny.

1. Wielkanoc

- Świąteczne życzenia dla Rady
Pedagogicznej.
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2. Dni otwarte szkoły.

Maj

Czerwiec

1. Uczczenie rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3
maja.
2. Konkurs „Nasza klasa
nasza dumą”.
1.Międzynarodowy Dzień
Dziecka
2.Zakonczenie roku
szkolnego 2012/2013

3. Podsumowanie
działalności SU

- Pomoc w przygotowaniu „Dni
otwartych szkoły”
- akcenty na gazetce ściennej
poświęconej tematyce święta.
- rozstrzygnięcie konkursu na
najbardziej zadbaną salę lekcyjną;
- wręczenie nagród.
- pomoc w organizacji.
- udział w apelu, przemówienie
przewodniczącego;
- wręczenie nagród dla aktywnych
działaczy SU.
- sprawozdanie z pracy SU.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco
w zależności od potrzeb szkoły, nieplanowanych uroczystości, konkursów,
apeli, prac społecznych itd.
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