Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

w Zespole Szkół nr 2
im. Władysława Jagiełły
w Mrągowie

Opiekun: Marta Skarżyńśka, Karolina Kodź-Wichowska
Przewodniczący: Daria Ołów 3C
Zastępca: Adam Wandyk 3E
Skarbnik: Jakub Ksepka 3E
Rzecznik Praw Ucznia: Emilia Skillandat 2D
Poczet Sztandarowy:
1 zmiana: Emilia Skillandat, Natalia Kaczmarczyk, Brajan Pentucci
2 zmiana: Emilia Koperska, Adam Wandyk, Luiza Alancewicz

Miesiąc

Rodzaj imprezy

Klasa współorganizator

Efekty podjętych działań
Przyjęcie nowych członków w poczet
społeczności uczniowskiej

WRZESIEŃ

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Opiekun z zarządem z
ubiegłego roku
szkolnego

Opracowanie planu pracy SU, planu współpracy
z Dyrektorem Szkoły

Opiekun z nowo
wybranym zarządem

Zapoznanie członków SU z Regulaminem
Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie

Zagospodarowanie gazetki ściennej na korytarzu
szkolnym

Kształtowanie pozytywnych relacji między
rówieśnikami.
Kształtowanie postaw demokratycznych.

Rozwijanie inicjatywy, samodzielności,
odpowiedzialności za przyjęte zadanie
Rozwijanie inicjatywy

Członkowie SU
i samodzielności

Dzień Edukacji Narodowej
PAŹDZIERNIK

- głosowanie na „Złote Władki”
- kawiarenka dla nauczycieli

Samorząd z
opiekunem

Współdecydowanie
o życiu szkoły

- okolicznościowa gazetka
„Zapal świeczkę” -Sprzątanie grobów
nieżyjących już nauczycieli i uczniów naszej
szkoły, zapalenie symbolicznego znicza na
każdym grobie/ zbiórka zniczy (1 szt. od każdej
klasy)

Opiekunowie
Budzenie pamięci o tych którzy odeszli.
wraz z SU

Opiekunowie z SU

Budzenie wrażliwości na los innych ludzi i
zwierząt, a także altruizmu

Wieczór filmowy

Opiekunowie SU,
psycholog szkolny

Rozwijanie wiedzy na tematy związane z
„patologiami”, z którymi borykają się
uczniowie, np. cyberprzemoc, narkotyki –
dopalacze oraz rozwijanie postaw
patriotycznych

Sprzedaż własnych wypieków

SU z nauczycielami

Kształtowanie umiejętności pozyskiwania
własnych funduszy na prowadzenie samorządu

Zbiórka zabawek dla dzieci z ZSS i DPS

SU, uczniowie

Budzenie wrażliwości na los innych ludzi.

Udział w miejskich obchodach Narodowego
Święta Niepodległości

Poczet sztandarowy

Przygotowanie do udziału w uroczystościach
patriotycznych, państwowych, szkolnych

Zbieranie nakrętek i karmy dla zwierząt

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Opiekunowie

„Przebranie na niepytanie”

Samorząd Uczniowski
Uczniowie szkoły

Kształtowanie pozytywnych relacji między
rówieśnikami.

Przystrojenie szkoły przed „Andrzejkami”

SU z opiekunami

Dbanie o tradycje.

Sprzedaż własnych wypieków

SU z nauczycielami

Kształtowanie umiejętności pozyskiwania
własnych funduszy na prowadzenie samorządu

Mikołaj ze śnieżynkami częstuje słodyczami.

SU z osobami
chętnymi

Dbanie o tradycje.

Konkurs na Świąteczny Wystrój Klasy - Puchar
przechodni na najpiękniej udekorowaną klasę

SU z opiekunami

Dbanie o tradycje.

Plakat z życzeniami świątecznymi dla Rady

SU

Dbanie o tradycje.

Pedagogicznej, uczniów oraz pracowników
szkoły

STYCZEŃ

LUTY

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wolontariusze z SU

Budzenie wrażliwości społecznej.

Ogłoszenie między- klasowego konkursu na
najładniejszą kartkę walentynkową

SU

Rozwijanie twórczego myślenia

Obchody powstania AK

SU

Dbanie o tradycje.

Walentynki -udekorowanie szkoły w elementy
kojarzące się ze świętem zakochanych (serca,
balony, girlandy w kolorze czerwonym)

SU z opiekunami

Dbanie o tradycje.

Pączkowiada

Zarząd SUprzewodniczący

Dbanie o tradycje.

SU z opiekunami

Uczczenie Dnia Kobiet w szkole

Międzyklasowy konkurs na pisankę

SU z opiekunami

Rozwijanie twórczego myślenia

Dzień Wiosny- „przebranie na niepytanie”

Samorządy klasowe

Kształtowanie pozytywnych relacji między
rówieśnikami.

Samorząd, uczniowie
poszczególnych
kierunków

Współdecydowanie

Promocja Szkoły w środowisku lokalnym

Samorząd Uczniowski

Promocja szkoły w regionie

Dzień w Gajerku
Okolicznościowa gazetka

MARZEC

KWIECIEŃ

Dni Otwarte Szkoły
program artystyczny

o życiu szkoły

Pożegnanie klas maturalnych

Zarząd SU z
opiekunami
Poczet sztandarowy

Udział w obchodach święta Trzeciego Maja

MAJ

Opiekunowie
CZERWIEC

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Samorządy klasowe

Współdecydowanie
o życiu szkoły
Przygotowanie do udziału w uroczystościach
patriotycznych, państwowych, szkolnych
Kształtowanie pozytywnych relacji między
rówieśnikami.

Działania doraźne:








zbiórka nakrętek na dany cel (w zależności od potrzeby)
uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej
wieczory filmowe (w zależności od potrzeby)
sprzedaż własnych wypieków oraz kartek okolicznościowych w zależności od możliwości
akcje ekologiczne – organizowane na bieżąco (jeżeli będą chęci członków SU i czas)
„przebranie na niepytanie” – z okazji świąt młodzieżowych
będzie podjęta próba stworzenia wiadomości z życia naszej Szkoły nagrywanych i umieszczanych na stronie szkoły i Facebooku

Przewodniczący SU

Opiekunowie SU
Marta Skarżyńska
Karolina Kodź-Wichowska

