PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ANDRZEJA WAJDY W RUDNIKACH
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Cele:
 zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej;
 wyzwalanie pomysłowości uczniów;
 kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich
realizację;
 wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 podejmowanie współpracy z podmiotami pozaszkolnymi;
 rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych
w ciągu całego roku szkolnego.
Są to następujące zagadnienia:
1. rozwijanie samorządności
2. rozbudzane szacunku, umiejętności wyrażania uczuć
3. czynny udział w akcjach charytatywnych
4. dbałość o ład w szkole; wyzwalanie zdrowej rywalizacji
5. kultura spędzania wolnego czasu; integracja społeczności szkolnej
6. udział w konkursach i pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów
7. kształtowanie postaw patriotycznych; obchody świąt narodowych
8. utrzymywane stałego kontaktu i współpraca z rodzicami

Plan ogólny:
WRZESIEŃ
1. Zgłaszanie kandydatów do Samorządu Uczniowskiego
2. Dzień Chłopaka – wybór najsympatyczniejszego gimnazjalisty
3. Pomoc w organizacji otrzęsin klas pierwszych
PAŹDZIERNIK
1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej (Koło Teatralne); pomoc w przygotowaniu bukietów z
liści
3. Losowanie „Szczęśliwego Numerka”
LISTOPAD
1. Akcja „Znicz”
2. Start akcji „Bookcrossing”
3. Udział przedstawicieli SU w montażu słowno – muzycznym z okazji Narodowego Święta
Niepodległości; pomoc w przygotowaniu kokardek
4. Andrzejki – dyskoteka z wróżbami
5. Dzień Patrona Szkoły
6. Losowanie „Szczęśliwego Numerka”
GRUDZIEŃ
1. Mikołajki
2. Najładniejsza ozdoba choinkowa – konkurs międzyklasowy
3. Świąteczne dekorowanie klas i szkoły
4. Akcja „Szlachetna Paczka”
5. Losowanie „Szczęśliwego Numerka”
6. Wigilie klasowe
7. Udział uczniów w Jasełkach Bożonarodzeniowych; pomoc w przygotowaniach, np. kartek
świątecznych dla gości

STYCZEŃ
1. Udział przedstawicieli SU w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
2. Akcja „Zbieramy surowce wtórne – plastikowe nakrętki”
3. Podsumowanie I półrocza
LUTY
1. Walentynkowa ściana wyznań
2. Akcja „Plastuś”
MARZEC
1. Dzień Kobiet – konkurs na najsympatyczniejszą gimnazjalistkę
2. Idzie wiosna
3. 21. Marca – Dzień Koloru Zielonego
4. Wielkanocne stroiki – konkurs międzyklasowy
KWIECIEŃ
1. Gimnazjalia
2. Losowanie „Szczęśliwego Numerka”
MAJ
1. Dzień kultury, np. angielskiej
2. „Jaka to melodia?” - międzyklasowy konkurs muzyczny
3. Losowanie „Szczęśliwego Numerka”
4. CZERWIEC
5. Dzień Dziecka na sportowo
6. Gimnazjaliści tańczą
7. Mam talent
8. „Jeden z Dziesięciu” - turniej dwujęzyczny
9. „Szczęśliwy Numerek”
10.Podsumowanie pracy S.U. Za rok szkolny 2015/16

Plan szczegółowy znajduje się w dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
Plan pracy przygotował opiekun Samorządu Uczniowskiego mgr Agata Nowak – Zawada we
współpracy z Zarządem Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski i opiekun zastrzegają sobie prawo zmiany do planu pracy według bieżących
potrzeb.

