PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKLNY 2017/2018
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
w Chojnicach

opiekun samorządu : Anna Kosmalska

Plan pracy Samorządu Szkolnego został przygotowany w oparciu o regulamin Samorządu Szkolnego,
który określa cele i zasady działania Samorządu oraz zgodnie z obowiązującym Statutem Szkoły.
Samorząd Szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły, ze
szczególnym uwzględnieniem:
-

tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie
poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielne zadania,

-

rozwój zainteresowań,

-

tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

-

tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

-

podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,

-

organizowanie czasu wolnego,

-

włączanie rodziców w sprawy szkoły.

W tym celu samorząd przygotował szczegółowe zadania, uaktualniane w miarę bieżących potrzeb
i inwencji uczniów
Zadania

Termin

Uwagi /osoby
odpowiedzialne

wrzesień 2017 r.

opiekun
samorządu,
przedstawiciele SU

cały rok

osoby wyznaczone

wrzesień 2017

Rada SU

wrzesień 2017

wszyscy uczniowie

październik 2017

komisja wyborcza

cały rok

osoby wyznaczone

Udział w uroczystościach
szkolnych – pomoc w ich
organizowaniu i
przeprowadzeniu

cały rok

cała społeczność
uczniowska

Prowadzenie tablicy
informacyjnej

cały rok

Rada SU

Systematyczne spotkania SU

stosownie do
potrzeb

Rada SU

Zamieszczanie informacji na
stronie internetowej szkoły oraz
eksponowanie osiągnięć i
sukcesów uczniów

cały rok

osoby wyznaczone

Forma realizacji
I Organizacja pracy

Opracowanie planu pracy
SU na rok szkolny
2017/2018

Działania organizacyjne

Stałe informowanie
nauczycieli, uczniów i
rodziców
o życiu szkoły, pracy i
akcjach SU

Spotkanie z przedstawicielami
SU, dyskusja, propozycje
młodzieży i ustalenie planu pracy
na nowy rok szkolny
Powołanie osób
odpowiedzialnych za
funkcjonowanie poszczególnych
sekcji przy samorządzie
uczniowskim
Opinia w sprawie
proponowanych dni wolnych od
zajęć edukacyjnych
Przedstawianie propozycji
tematyki na godz. wychowawcze
Przeprowadzenie wyborów do
Rady Samorządu Uczniowskiego
Losowanie szczęśliwego
numerka

Stałe informowanie
nauczycieli, uczniów i
rodziców
o życiu szkoły, pracy i
akcjach SU

Współpraca z radiowęzłem
współpraca z Radą Pedagogiczną
i Dyrektorem. Sprawozdania z
działalności po I sem i na koniec
roku
Prezentacja przedsięwzięć na
spotkaniu Rady Rodziców

cały rok

osoba wyznaczona

cały rok

Rada SU

wrzesień 2017

Przewodniczący
samorządu

II Uroczystości i imprezy szkolne
Otrzęsiny klas pierwszych

Dzień Edukacji Narodowej

Święto Niepodległości

Mikołajki

Wigilia i jasełka szkolne

Studniówka

Walentynki

Dzień Kobiet
Pożegnanie maturzystów
Obchody Dnia Patrona

Dni sportu

Zakończenie roku szkolnego

organizacja zabawowej
rywalizacji dla klas pierwszych
współorganizacja apelu i oprawa
artystyczna uroczystości
-konkurs dla uczniów –
„rozpoznaj nauczyciela”
- przeprowadzenie głosowania
„super nauczyciel roku”
współorganizacja uroczystości
- słodki upominek od Mikołaja
oraz współorganizacja
- Mikołajkowego Turnieju
Trójek Siatkarskich
- czapka Mikołaja zwalnia od
pytania
- gazetka okolicznościowa
- przygotowanie zaproszeń dla
gości spoza szkoły
- współorganizacja
przedstawienia jasełkowego
- gazetka okolicznościowa
- słodki upominek z życzeniami
od uczniów
pomoc w organizacji studniówki
i oprawie artystycznej
- obchody Dnia Zakochanych
- poczta walentynkowa
- konkurs – wiersz o miłości
- okolicznościowa gazetka
- walentynkowy „czar par” –
turniej siatkarski
- kwiatek dla każdej kobiety
- gazetka okolicznościowa
- przygotowanie uroczystości
- współorganizacja i
prowadzenie konkurencji
sportowych
- organizacja pikniku szkolnegoświęto szkoły …
Uroczysty apel na zakończenie
roku szkolnego – przygotowanie
i pomoc w jego przeprowadzeniu

październik 2017

uczniowie
klas II TB

13 października
2017

cała społeczność
uczniowska

listopad 2017

osoby wyznaczone

grudzień 2017

uczniowie chętni

grudzień 2017

osoby chętne

luty 2017

luty 2017

osoby chętne

cała społeczność
uczniowska

maj 2017

męska część
samorządu
cała społeczność
uczniowska
osoby wyznaczone

czerwiec 2017

uczniowie chętni

czerwiec 2017

uczniowie klas I

marzec 2017
kwiecień 2017

III Promowanie i rozwój zainteresowań oraz pasji uczniów

Współpraca z Biblioteką

Prezentowanie pasji i
sukcesów uczniów

Spotkania z ciekawymi
ludźmi

- rozwijanie czytelnictwa
- konkurs poezji
- fotografii
- organizacja „Mam Talent”
- eksponowanie pozaszkolnych
sukcesów uczniów – strona
internetowa i FB
- Ryszard Kałaczyński z Wituni
koło Więcborka - przebiegł 365
maratonów w 365 dni –
ustanowił rekord Guinessa
- ??
-

cały rok

uczniowie
zainteresowani

cały rok

cała społeczność
uczniowska

cały rok

chętni uczniowie

IV Współpraca z organizacjami w środowisku lokalnym
Stowarzyszenie Miłośników
Zwierząt „Przytulisko”

- zbieranie karmy , kocy
- pomoc w opiece

cały rok

w miarę
możliwości
osoby chętne

V Wolontariat – bezinteresowna pomoc
„Góra grosza”
Zbieranie nakrętek

Szlachetna paczka

Świąteczna akcja pomocy

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

- przeprowadzenie akcji

listopad 2017

- dla kogo ?

cały rok

- zbieranie zabawek, żywności ,
odzieży dla uczniów z naszej
szkoły będących w potrzebie

grudzień 2017

Dziecięce Hospicjum ?
- promocja akcji przez
koordynatora z regionu
- udział w akcji uczniów
chętnych

- Triathlon Charzykowy
- Impreza biegowo – rolkowa
Praca wolontariuszy podczas
„Letnie Przesilenie”
imprez sportowych
- …

osoby
odpowiedzialne
osoby
odpowiedzialne
osoby
odpowiedzialne

Grudzień 2017

styczeń 2018

osoby chętne

czerwiec 2018

osoby chętne

VI Klub Kibica
Kibicowanie podczas
meczy w ramach
rozgrywek
międzyszkolnych
Wyjazd na mecz Ligi
Mistrzów – piłka siatkowa

- opracowanie regulaminu
- organizacja zorganizowanych
wyjść kibiców
- organizacja atrybutów kibica i
kultura kibicowania
- organizacja wyjazdu i
kibicowania podczas imprezy
sportowej

cały rok szkolny

prawdziwi kibice
zgodnie z
regulaminem

do uzgodnienia

uczniowie
zainteresowani

VI Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Film promocyjny
Folder reklamujący
Dni Otwarte

- stworzenie filmu promującego
szkołę
- współtworzenie folderu
reklamującego szkołę
- współorganizacja Dni
Otwartych szkoły

październik 2018 –
kwiecień 2019

osoby wyznaczone

marzec 2018

osoby wyznaczone

kwiecień 2018

osoby wyznaczone

Opiekun samorządu uczniowskiego: Anna Kosmalska
Skład Rady Samorządu Uczniowskiego: Przewodniczący:

Przemysław Chełmowski III TM

Zastępca: Jakub Nowak II TI
Sekretarz:

Róża Szrejber

II LO

