PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/21
– klasy 4-8
Termin

Wrzesień

Zadania

Wybór do SU

Formy realizacji


Wybór opiekunów SU



wybory przedstawicieli do samorządu
przez poszczególne klasy


Wrzesień

Dzień Chłopaka

Październik

Wybór przewodniczącego SU

Październik

Opracowanie planu pracy Samorządu
Uczniowskiego

Październik

Zagospodarowanie tablicy SU



zabawy i konkursy klasowe



kampania wyborcza i wybory
przewodniczącego SU



zebranie samorządu



wpisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu pracy



ustalenie harmonogramu zadań i
określenie terminów ich realizacji



przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji
Szkoły



Harmonogram działań, akcje itp.



zamieszczenie życzeń okolicznościowych
na gazetce szkolnej



przygotowanie życzeń dla nauczycieli



zbiórka pieniędzy



zliczenie zebranych środków



„Jeśli jestem za misia przebrany – nie
mogę być w tym dniu pytany”



Śpiewani Hymnu Państwowego i pieśni
patriotycznych



Konkurs – Klasa z Klasą

Wpisów na stronę szkoły

Październik

Październik

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra
Grosza”- termin wskazany przez
organizatora

Listopad

Dzień Misia

Listopad

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości

Listopad

Andrzejki w naszej szkole

Listopad

Zbiórka karmy dla zwierząt ze
schroniska

Grudzień

Mikołajki

Grudzień

Konkurs ozdób świątecznych

Grudzień

Wigilie klasowe

Styczeń

Luty

Podsumowanie I semestru

Walentynki

Marzec

Dzień Kobiet

Marzec

Pierwszy Dzień Wiosny
Giełda hobbystów

Kwiecień

Wielkanoc

Kwiecień

Obchody Światowego Dnia Ziemi



Nasze propozycje wróżb andrzejkowych –
prezentacje na gazetce ściennej (konkurs
Klasa z Klasą)



Przygotowanie informacji o zbiórce



zbieranie karmy



I Ty możesz zostać Św. Mikołajem…

Konkurs Klasa z Klasą



gazetka ścienna o tematyce
bożonarodzeniowej – Klasa z Klasą



klasowe śpiewani kolęd



przedstawienie wyników nauczania,
frekwencji poszczególnych klas



wręczenie nagród i dyplomów za konkursy
i akcje, które odbyły się w I semestrze



przypomnienie o zasadach spędzania
bezpiecznych ferii



Poczta Walentynkowa



Zabawy i konkursy klasowe



akcja „Jestem przebrany – nie będę dzisiaj
pytany”



prezentacja zainteresowań i talentów
uczniów – galeria zdjęć na stronie
internetowej szkoły



gazetka ścienna o tematyce świątecznej Klasa z Klasą



sprzątanie świata



akcje promujące ochronę przyrody



Maj

Uczczenie rocznicy uchwalenia



konkurs Klasa z Klasą - plakaty

Konstytucji 3 Maja

Maj

Dzień Europejski

Czerwiec

Dzień Dziecka

Czerwiec

Tydzień Zdrowia

Czerwiec

Podsumowanie II semestru



konkurs Klasa z Klasą - Europa da się
lubić…



Sportowy Dzień Dziecka



Konkursy, plakaty



przedstawienie wyników nauczania i
frekwencji poszczególnych klas



wręczenie nagród i dyplomów za konkursy
i akcje, które odbyły się w II semestrze



przypomnienie o zasadach spędzania
bezpiecznych wakacji

