PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
1. Plan pracy jest ściśle skorelowany ze Statutem Szkoły. Jest także pochodną
propozycji zgłaszanych przez uczniów – reprezentantów samorządów
klasowych.
2. Nadrzędnym celem SU jest wdrażanie uczniów do aktywnej pracy. SU realizuje
również zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Szczególnie zwraca uwagę na:
- znajomość przez uczniów swoich praw i obowiązków,
- kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania,
- dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole,
- przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły,
- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów,
- podtrzymywanie tradycji,
- włączanie rodziców w sprawy szkoły.
Terminy i zadania:
TERMIN
Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

TREŚĆ DO REALIZACJI
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla
klas II-VI.
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla
klas I - ślubowanie.
- Dzień Chłopca.
- Dyskoteka szkolna
- Ustalenie harmonogramu działań, sprawy
różne.
- Akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
- Konkurs plastyczny „Mój nauczyciel”.
- Konkurs „Medal dla nauczyciela”.
- Spotkanie samorządu - omawianie sprawy
bieżące, różne
- Dyskoteka „Czary mary”.
- Zapalenie zniczy na grobach nauczycieli.
- Apel z okazji Dnia Niepodległości.
- Obchody rocznicy Powstań Śląskich.
- Andrzejki - festiwal wróżb.
- Dyskoteka z okazji Andrzejek.
- Mikołaj w szkole.
- Poczta Świąteczna.
- Koncert - „Dzieci - Rodzicom”- jasełka.
- Prezentacja - zwyczaje świąt.

ODPOWIEDZIALNI
p. Bywalec, p. Buszka
uczniowie
p. Bywalec, p. Buszka
uczniowie
p. Bywalec, p. Buszka

p. Bywalec, p. Buszka,
uczniowie
Samorządu Szkolnego
p. Bywalec
Samorząd Szkolny,
p. Bywalec oraz n-l po
ustaleniu
p. Bywalec, uczniowie
p. Wiatr, Samorząd
Uczniowski
p Wiatr, Samorząd
Uczniowski
p. Bywalec, uczniowie
p. Bywalec, p. Wiatr
Wychowawcy klas
p. Bywalec
p. Bywalec, uczniowie
p. Bywalec, uczniowie
nauczyciele, Samorząd
Szkolny

Styczeń

Luty

Marzec
Kwiecień

Maj

Czerwiec

- Dyskoteka karnawałowa.
- Włączenie się w akcję WOŚP.
- Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej sprawozdania.
- Spotkanie podsumowujące pracę za I
semestr.
- Spotkanie organizacyjne – omówienie II
semestru.
- Poczta walentynkowa.
- Dzień bezpiecznego Internetu - prezentacja.

p. Bywalec, p. Kopka

- Tydzień Europejski w szkole.
- „Dzień Wiosny” konkurs plastyczny.
- Dzień Kobiet
- Dyskoteka szkolna - do uzgodnienia.
- Dzień Ziemi.
- Wielkanoc – prezentacja: zwyczaje i
tradycje świąteczne.
- Apel z okazji rocznic majowych.
- Konkurs plastyczny z okazji Dnia Matki.
- Konkurs „Zdrowy styl życia” (profilaktyka
antyalkoholowa, antynikotynowa,
antynarkotykowa).
- Fesryn szkolny na RAFIE
- Dzień Dziecka - Dzień Sportu.
- Wybory do Samorządu Szkolnego.Spotkanie podsumowujące pracę
za II semestr.
- Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej sprawozdania.
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

p. Buszka, p. Bywalec

p. Bywalec, p. Buszka,
uczniowie S U
Samorząd uczniowski
p. Buszka, p. Bywalec
p. Bywalec, p. Wiatr
uczniowie SU

p. Buszka, p. Bywalec,
p. M. Szulc,
uczniowie SU
p. Wiatr, p. Bywalec
p. Bywalec
higienistka szkolna,
p. Robakowska

p. Szulc, p. Wilczek.
Wszyscy nauczyciele.
p. Bywalec
p. Bywalec, p. Buszka
uczniowie SU

3. Każdego miesiąca apel organizowany przez Samorząd Szkolny.
4. Dyskoteki szkolne tylko dla uczniów naszej szkoły w godz. 16.30- 19.00.
5. Samorząd Uczniowski zastrzega sobie możliwość nanoszenia zmian w planie
pracy, wynikających z comiesięcznych spotkań członków SU oraz oczekiwań.
6. Plan został zatwierdzony przez p. dyrektor mgr Joannę Skowron.
Opracowanie:
Mirosława Bywale
Samorząd Szkolny w składzie: przewodniczaca- Wreonika Gęsicka,
zastępca Wiktoria -Manderla,
skarbnik- Radosław Masny,
protokolant -Ksymena Woźniak

