Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum im. Księdza Walentego na rok
szkolny 2016/2017

Lp.

Zadania statutowe

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1. Prawo do zapoznania

Zapoznanie się ze

Wrzesień

Samorząd

brak

się ze szkolnym

szkolnym zestawem

2016

Uczniowski

zestawem

podręczników

podręczników

i programów

i programów

nauczania,

nauczania, z ich

programem

treścią oraz

wychowawczym

wymaganiami

i profilaktycznym,

edukacyjnymi,

wewnątrzszkolnym

programem

systemem

wychowawczym

oceniania.

Dostęp do ocen

Cały rok

Samorząd

w e-dzienniku.

szkolny

Uczniowski

Wg tabeli

Wg tabeli

Wg tabeli

i profilaktycznym,
wewnątrzszkolnym
systemem oceniania.

2. Prawo do jawnej i
umotywowanej oceny

brak

postępów w nauce
i zachowaniu.

3. Prawo do
organizowania życia
szkolnego
umożliwiającego
zachowanie
i zaspakajanie
własnych
zainteresowań.

brak

4. Prawo do redagowania
i wydawania gazety
szkolnej.

Wg tabeli

Wg tabeli

Wg tabeli

brak

Wybór zostaje

Wrzesień

Samorząd

brak

nauczyciela

dokonany na

2016

Uczniowski

pełniącego funkcję

początku roku

opiekuna samorządu.

szkolnego

Cały rok

Samorząd

szkolny

Uczniowski

5. Prawo do
organizowania
działalności
kulturalnej,
oświatowej, sportowej
oraz rozrywki zgodnie
z własnymi
potrzebami
i możliwościami
organizacyjnymi
w porozumieniu
z dyrektorem.

6. Prawo wyboru

7. Prawo opiniowania
pracy nauczyciela

Lp

Zadanie

Wrzesień
Odpowiedzialni
Cele

brak

Procedury osiągania
celów

1

Wybory do
Samorządu
Szkolnego.

Opiekunowie
Samorządu
Szkolnego

2

Zebranie
Samorządu
szkolnego.
Opracowanie
planu pracy
SU.

-SU,
Opiekunowie
SU

3

Dzień bez
pytania.
Kolorowe
dni.

-SU
Opiekunowie
SU

4.

Rozprowadzenie
cegiełek na
rzecz
Fundacji
„ Pomóż
i ty”.
Obchody
dnia chłopca,
wybory
eleganta,
mistera
szkoły

-SU
-Opiekunowie
SU

5.

- SU
- Opiekunowie
SU
- uczniowie

1. Kampania
przedwyborcza
kandydatów.
2. Debata przedwyborcza
kandydatów.
3. Przeprowadzenie
wyborów:
-powołanie komisji
wyborczej;
-przygotowanie kart
do głosowania,
-wrzucenie kart do urny,
-przeliczenie głosów
i ogłoszenie zwycięzców.
-dyskusja na temat ich
-rozwijanie
propozycji do planu
samorządności
uczniów,
pracy samorządu,
-opracowanie planu
-kształcenie
odpowiedzialności
pracy samorządu,
za powierzone zadania -przydzielenie zadań,
-określenie zakresu
obowiązków

-wybór nowego SU,
-rozwijanie
samorządności
uczniów,
-wpajanie zasad
demokracji,
-współodpowiadanie
za życie szkoły

-rozwijanie
samorządności
uczniów,
-kształcenie
odpowiedzialności
za powierzone zadania
- wyrabianie
odpowiednich postaw
u uczniów

- wspólna zabawa
- integracja uczniów

Lp

Zadanie

Październik
Odpowiedzialni
Cele

1.

Przygotowanie
upominków

-SU
-Uczniowie koła

- okazywanie
wdzięczności i

- losowanie numerków,
dni bez pytania

- Wywieszenie plakatów
w szkole
- sprzedaż cegiełek
i zbiórka pieniędzy

- rozdanie prezentów,
prezentacja kandydatów,
głosowanie, ogłoszenie
wyników

Procedury osiągania
celów
-wykonanie upominków,
laurek

2.

3.

z okazji Dnia
Edukacji
Narodowej,
zamiana ról
nauczyciel uczeń,
współorganizacja
DEN
Przygotowanie
powitania dla
klas I

teatralnego,
-Opiekunowie
SU

szacunku
pracownikom szkoły

-SU
- Opiekunowie
SU

-integracja uczniów
- wspólna zabawa

Przygotowanie
dekoracji
z okazji
obchodów święta
Halloween

Sekcja
kulturalna,
-Sekcja
gazetkowa,
-opiekun SU

- kształcenie
odpowiedzialności
za powierzone
zadania

Listopad
Odpowiedzialni
Cele

- przygotowanie części
oficjalnej, słów
przysięgi, konkursów,
rekwizytów
- zebranie samorządu
- przygotowanie
dekoracji

Lp

Zadanie

Procedury osiągania
celów
-wykonanie gazetki

1.

Wykonanie
„gazetki” z
okazji Dnia
Odzyskania
przez Polskę
Niepodległości.

-Sekcja
gazetkowa,

-krzewienie uczuć
patriotycznych,
-wyrabianie
odpowiednich postaw
u uczniów

2

Andrzejki

- SU
- Opiekun SU
- uczniowie

- wspólna zabawa

- przygotowanie
stanowisk z wróżbami

3

Dzień lat 80 tych

- SU
- Opiekun SU
- uczniowie

- wspólna zabawa,
integracja uczniów

- konkurs, wybór
najciekawszego stroju,
glosowanie, ogłoszenie
wyników

Grudzień
1.

Wykonanie
„gazetki” z
okazji Świąt
Bożego
Narodzenia,
konkurs
klasowy na
najpiękniejszą

- Sekcja
gazetkowa,

- kultywowanie
tradycji, zabawa

- wykonanie gazetki,
przystrojenie choinek,
ocena, wręczenie nagród

choinkę

Styczeń
Lp

Zadanie

Odpowiedzialni

Cele

1.

Podsumowanie pracy
Samorządu
szkolnego.

-Opiekun SU,
-SU

-stosowanie
obiektywnej oceny

2

Kulig
zimowy

- SU
- Opiekun SU
- uczniowie

- wspólna zabawa,
integracja

Procedury osiągania
celów
-spotkanie samorządu
i dokonanie analizy
ankiet oraz samooceny
własnych działań
-wyciągnięcie wniosków
do dalszej pracy
Kulig gry i zabawy na
świeżym powietrzu

Luty
Lp

Zadanie

Odpowiedzialni

Cele

Procedury osiągania
celów
Przygotowanie skrzynki
na kartki. Rozdanie
kartek, akcenty
walentynkowe na
gazetce. Przygotowanie
randki w ciemno

1.

Zorganizowanie poczty
walentynkowej, randka
w ciemno

-Opiekun SU
-SU

-zabawa

2.

Zorganizowa
-nie dnia
uśmiechu

-Opiekun SU
-SU

- wspólna zabawa,
dzień radości w szkole

Lp

Zadanie

1.

Obchody
Dnia Kobiet
– wybór
młodej damy,
miss szkoły

-SU
- Opiekun SU
- uczniowie

- wspólna zabawa
- integracja uczniów

Procedury osiągania
celów
- rozdanie upominków,
prezentacja kandydatek,
głosowanie, ogłoszenie
wyników

2.

Dzień
szalonych
fryzur

- SU
- Opiekun SU
- uczniowie

- wspólna zabawa
- integracja uczniów

- prezentacja fryzur,
zabawa

Marzec
Odpowiedzialni

Cele

Kwiecień
Lp
1

Zadanie

Odpowiedzialni

Cele

Procedury osiągania
celów
Prezentacja uczniów,
głosowanie, ogłoszenie
wyników

Zorganizowanie
„Dnia 1
kwietnia” –
konkurs
„Mam talent”
Wykonanie
„gazetki” z
okazji Dnia
Ziemi

-Sekcja
kulturalna,
-Sekcja
gazetkowa,
-Opiekun SU

-kształcenie
umiejętności dobrej
zabawy
- integracja uczniów

-Sekcja
kulturalna,
-Sekcja
gazetkowa,
-Opiekun SU

-kształtowanie postaw
ekologicznych
-podtrzymywanie
tradycji

-wykonanie gazetki

3

„ Nasza
szkoła w
obiektywie”
– konkurs
plastyczno –
fotograficzny

-SU
- Opiekun SU
- uczniowie

- rozwijanie
zainteresowań
uczniów, wspólna
zabawa

- wystawa prac uczniów

4

Wielkanoc w
szkole

- SU
- Opiekun SU
- uczniowie

- wspólna zabawa,
integracja

- przygotowanie
udekorowanych strojów
świątecznych

Lp.

Zadanie

1

Wykonanie
„gazetki” z
okazji
uchwalenia
Konstytucji 3
Maja

- Sekcja
gazetkowa

-krzewienie uczuć
patriotycznych,
-wyrabianie
odpowiednich postaw
u uczniów

2

Dzień w
kapciach

- SU
- Opiekun SU
- uczniowie

- wspólna zabawa,
integracja

2

Lp

Zadanie

Maj
Odpowiedzialni Cele

Odpowiedzialni

Czerwiec
Cele

Procedury osiągania
celów
-wykonanie gazetki

- udział wszystkich
uczniów, głosowanie

Procedury osiągania
celów

1

Piknik na
świeżym
powietrzu

- SU
- Opiekun SU
- uczniowie

- zabawa, wspólne
spędzenie czasu

- przygotowanie przez
uczniów potraw, wybór
najsmaczniejszego dania

2

Podsumo wanie pracy
SU

-Opiekun SU,
-SU

-zdobycie informacji
do dalszej pracy

-spotkanie samorządu
i dokonanie analizy
ankiet oraz samooceny
własnych działań,
-wyciągnięcie wniosków
do dalszej pracy

Inne:
- ściana płaczu
- skrzynka na pomysły

Według potrzeb organizowane będą różnego rodzaju akcje związane z nietypowymi świętami
kalendarzowymi lub wewnątrzszkolnymi.

