PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM
Rok szkolny 2016/2017
OBSZAR

DZIAŁANIE

KULTURA

*Pomoc przy organizacji apeli i uroczystości
szkolnych:
-Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
-Dzień Edukacji Narodowej
-Narodowe Święto Niepodległości
-Wigilia Szkolna
-Święto Konstytucji 3 maja
-Pożegnanie klas maturalnych
-Dni Otwarte w Zespole Szkół
-Miting Lekkoatletyczny
-Piknik w Zespole Szkół

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Przewodniczący SU
Agenda kulturalna

TERMIN REALIZACJI

Przewodniczący SU
Agenda porządkowa
Agenda kulturalna

Zgodnie z harmonogramem
wywiadówek i konsultacji dla
rodziców

Opiekun SU
Prezydium SU

wrzesień-październik

Zgodnie z harmonogramem
imprez i uroczystości szkolnych

*Przygotowanie i przeprowadzenie imprez SU:
-Mikołajki
-Walentynki

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

SAMODZIELNOŚĆ

*Włączenie się w organizację spotkań z rodzicami
(dyżury uczniowskie na holu)
*Pozyskiwanie środków finansowych na
działalność SU
*Powołanie agend SU
*Opracowanie planu pracy SU
*Współpraca przy zdjęciach klasowych

UWAGI

*Aktywizacja klas pierwszych i drugich w
działalność SU (przeprowadzenie spotkań na
temat roli i znaczenia SU w szkole)

wg potrzeb

*Współredagowanie kroniki szkolnej
*Reaktywacja szkolnego Radiowęzła
*Prowadzenie gabloty SU

WYCHOWANIE
PATRIOTYCZNE I
OBYWATELSKIE

*Udział SU w akcjach zewnętrznych:
„Góra grosza”, „Szlachetna Paczka”, „Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy” i inne wg potrzeb.

Agenda zajmująca się
wolontariatem

*Budzenie szacunku wobec świąt państwowych i
szkolnych. Kształtowanie nawyku „dni galowych”
w szkole.

Przewodniczący SU
Agenda kulturalna
Agenda porządkowa

Zgodnie z harmonogramem
imprez i uroczystości szkolnych

*Przeprowadzenie wyboru radnych do
Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej

p. Ewa Rzepka
Opiekun SU

Zgodnie z ustalonym
harmonogramem- w ciągu całego
roku szkolnego

*Opieka nad pomnikiem poległych rolników w
Buku Góralskim
*Uczestniczenie w spotkaniach z Dyrektorem
Szkoły

Opiekun SU
Wychowawcy klas
Przewodniczący SU/
Prezydium SU

*Uczestniczenie Opiekuna SU w spotkaniach
Zespołu Wychowawczego

Opiekun SU

*Organizacja wystawki okolicznościowej z okazji
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
*Przeprowadzenie wyborów na
Przewodniczącego SU

WSPÓŁPRACA Z
DYREKTOREM I INNYMI
OSOBAMI ORAZ
INSTYTUCJAMI

przynajmniej raz w semestrze
(częściej wg potrzeb)
zgodnie z harmonogramem pracy
Zespołu Wychowawczego

*Zapraszanie na spotkania samorządu pedagoga
szkolnego i przewodniczącego Zespoły
Wychowawczego

wg potrzeb

*Współpraca SU z wychowawcami klas
*Współpraca z Młodzieżową Radą Konsultacyjną

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Radosław Mówka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Karolina Pasternacka

