PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU-LASKOWICACH NA
ROK SZKOLNY 2016/17

MIESIĄC

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/17

Pomoc w organizacji apelu

Organizacja pracy Samorządu
Uczniowskiego w roku szkolnym
2016/17.

Kampania i wybory samorządów
klasowych oraz Zarządu Samorządu
Uczniowskiego w programie Samorządy
Mają Głos
Gazetka ścienna – wywieszenie praw i
obowiązków uczniów oraz regulaminu
wyborów Zarządu.

Opracowanie planu pracy na rok
szkolny 2016/17

Omówienie planu pracy, zebranie
propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu
pracy na rok 2016/17
Ustalenie harmonogramu zadań i
określenie terminów ich realizacji oraz
osób odpowiedzialnych za ich
wykonanie

wrzesień

CEL ZADANIA
Kształtowanie postaw
społecznych.
Rozwijanie
samorządności.
Mobilizowanie do pracy
na rzecz klasy
i szkoły.
Inspirowanie działań
uczniowskich
i pomysłowości.
Integracja społeczności
szkolnej.

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Opiekunowie SU,
Zarząd SU,
Samorządy
poszczególnych klas,
Wychowawcy,

MIESIĄC

ZADANIE

Europejski Dzień Języków

Pasowanie uczniów klas I.

FORMA REALIZACJI
Zapoznanie ze Statutem, Regulaminem
SU
Przeprowadzenie ankiety dotyczącej
znajomości języków obcych wśród
mieszkańców Jelcza-Laskowic, pomoc
przy organizacji Dnia Języków
Przygotowanie konkursów i gier a także
grilla na otrzęsiny uczniów klas I

CEL ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

Opiekunowie SU,
Przewodniczący SU

Integracja klas
pierwszych

Dzień Edukacji Narodowej.

Włączenie się w przygotowanie
programu artystycznego, podziękowania
i życzenia dla pracowników szkoły

Rozbudzanie, szacunku, Opiekunowie SU,
umiejętności wyrażania Przewodniczący SU,
wdzięczności za trud,
Samorządy klasowe,
podziękowania za pracę,
inspirowanie twórczych
działań uczniów,
uwrażliwianie na
estetykę, kulturę.

Mistrzostwa Jelcza-Laskowic w
Ergowiosłach

Włączenie się w przygotowanie dużej
imprezy sportowej na cały powiat

Promocja szkoły,
promowanie zdrowego
trybu życia,
współzawodnictwo

październik

Dyrekcja, opiekunowie
SU, Samorząd

MIESIĄC

listopad

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

CEL ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Opiekunowie SU,
Zarząd SU

Nakręcenie filmu promującego
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza

Nakręcenie filmu promującego szkołę w
celu umieszczenia go na stronie szkoły a
także serwisie Youtube.

Promocja szkoły

Sprawowanie opieki nad
miejscowymi pomnikami.

Prace porządkowe na pobliskim
cmentarzu, złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy.

Kształtowanie postaw
patriotycznych i
obywatelskich

Samorząd Uczniowski
Opiekunowie SU

Włączenie się w akcję „Mam Haka
Na Raka”

Plakaty w szkole, akcja promocyjna,
promowanie zdrowego trybu życia

Plakaty, happeningi,
promocja zdrowego
trybu życia wśród
uczniów

Zarząd SU,
Opiekunowie SU

Akcja „Podaj Łapę”

Zbiórka karmy oraz pieniędzy w celu
wspomożenia pobliskich schronisk dla
zwierząt przed zimą

Zebranie pieniędzy dla
Zarząd SU
zwierząt, uświadomienie
uczniów o problemie
schronisk podczas
zimowych dni

Rozpoczęcie akcji mającej na celu
nadanie Zespołowi Szkół im. Jana
Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach
numer

Opracowanie planu działania, ustalenie
terminarza

Nadanie Zespołowi
Szkół oficjalnego
numeru

Cały Samorząd

MIESIĄC

ZADANIE

CEL ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Cały Samorząd

Rozpoczęcie współpracy z
instytucjami zbiórki surowców
wtórnych

– zbiórka baterii, makulatury,
plastikowych nakrętek, zużytych płyt
CD-ROM i DVD (przez cały rok)

Ochrona środowiska,
kształtowanie
świadomości faktu, że
każdy może pomóc.

Włączenie się w akcje charytatywne
organizowane przez instytucje poza
szkolne
- Góra grosza 2016

Międzyklasowy konkurs zbiórki monet
groszowych dla Towarzystwa Nasz Dom

Kształtowanie postaw
wrażliwych na potrzeby
drugiego człowieka
Wywoływanie empatii,
chęci niesienia pomocy.
Uwrażliwienie
młodzieży i zwrócenie
uwagi na wartość pracy
wolontaryjnej

Opiekunowie SU
Zarząd SU, Wydział
Współpracy z
Wolontariatem Szkoły

Andrzejki

Sprzedaż ciast, wróżby andrzejkowe

Zapoznanie z tradycjami
i obrzędami ludowym.
Umiejętność organizacji
wspólnej zabawy i
korzystania z wolnego
czasu
Kultywowanie tradycji.
Kultywowanie tradycji.
Uwrażliwianie na
piękno i estetykę
Integracja społeczności
szkolnej i rodziców

Opiekun SU
Zarząd SU

Organizacja Mikołajek klasowych
Nasze drzewko choinkowe
grudzień

FORMA REALIZACJI

Święta Bożego Narodzenia. Wigilie
klasowe.
Organizacja Świątecznego

Uroczystości klasowe - upominki
Wspólne ubieranie choinki.
Przygotowanie apelu okolicznościowego
i Wigilii klasowych i Szkolnej.
Wykonanie klasowych dekoracji
świątecznych
Zaangażowanie wszystkich klas w

Wydział Spraw
Wewnętrznych
Wychowawcy klas
Nauczyciele
Zarząd SU
Opiekun Samorządu

Integracja klas, zbiórka

MIESIĄC

ZADANIE
Kiermaszu Ciast, Wigilia 2016

Gazetka ścienna o tematyce
świątecznej, dekoracja korytarza
szkolnego
Organizacja 25. Finału WOŚP –
kwesta, licytacja, loteria fantowa,
kawiarenka

FORMA REALIZACJI
postawienie stoisk z ciastami przed
swoimi salami, dekoracja stoisk w stylu
świątecznym, sprzedaż ciast w celu
zebrania pieniędzy na cele charytatywne.
Konkurs na najoryginalniejsze stoisko
arbitrowany przez dyrekcję, dwóch
nauczycieli oraz członka Samorządu
Uczniowskiego.
Wykonanie ozdób świątecznych,
dekorowanie klas i korytarzy
Wybór wolontariuszy, przydział
obowiązków

Styczeń
Podsumowanie pracy w I-szym
półroczu

Przygotowania sprawozdania a realizacji
zadań zaplanowanych w I semestrze.

CEL ZADANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

pieniędzy na cele
charytatywne

Zachęcanie do działania,
rozwijanie ekspresji
twórczej młodzieży
Kształtowanie postaw
wrażliwych na potrzeby
drugiego człowieka
Wywoływanie empatii,
chęci niesienia pomocy.
Uwrażliwienie
młodzieży i zwrócenie
uwagi na wartość pracy
wolontaryjnej

Zarząd SU , Opiekun
SU, Wychowawcy klas,
Rada Rodziców,
Dyrektor

MIESIĄC

ZADANIE
Organizacja Walentynek.
Wystrój korytarza szkolnego.

FORMA REALIZACJI

CEL ZADANIA

Przygotowanie skrzynki pocztowej,
wybór listonoszy walentynkowych,
dekoracja korytarzy i gazetek ściennych.

Kształtowanie
umiejętności wyrażania
uczuć

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Zarząd SU
Opiekun Samorządu.
Nauczyciele.

Poczta walentynkowa .
Rada Rodziców
Konkurs na najsympatyczniejsza
Walentynkę.
Luty

Marzec

Dzień Pupila

Gazetka okolicznościowa.

Dzień Kobiet – Dzień z kokardą.
Życzenia i upominki dla wszystkich
pań w naszej szkole. Gazetka
okolicznościowa. Plakaty z
życzeniami

Dzień wolny, podczas którego
uczniowie jak i nauczyciele mogą
przyjść na teren Szkoły ze swoim
pupilem.

Uroczystości klasowe – życzenia i
upominki
(kokarda chroni przed jedynką)

Konkursy, tor przeszkód, zbiórka karmy
i pieniędzy na Schronisko w Oławie.

Integracja społeczności
szkolnej.
Aktywizowanie
uczniów, rozwijanie
kultury osobistej,
wyzwalanie inicjatyw i
pomysłowości uczniów

Zarząd SU

Pomoc finansowa dla
Schroniska w Oławie,
integracja uczniów ze
swoimi pupilami

Zarząd SU

Opiekun Samorządu
Rada Rodziców
Wychowawcy Klas

Opiekunowie
Samorządu

MIESIĄC

ZADANIE
Działania proekologiczne
Organizacja Dnia Ziemi

FORMA REALIZACJI

CEL ZADANIA

Sprzątanie Ziemi, plakaty promujące
akcję na skalę szkoły, promocja szkoły w
powiecie

Integracja społeczności
szkolnej i lokalnej
Kształtowanie
wrażliwości na piękno
otaczającego świata,
wdrażanie zachowań
ekologicznych

Pokaz talentów (muzycznych,
tanecznych, iluzjonistów itp.) z naszej
szkoły. Pokaz będzie biletowany w bilety
kosztujące symboliczną kwotę, który
będzie zwalniał z obecności na lekcjach
w czasie trwania pokazu, pieniądze
zebrane przekazane będą na książki do
biblioteki a także cele Samorządu
Szkolnego.
Przedstawienie, życzenia i upominki dla
matek

Zebranie funduszy na
dalsze akcje SU a także
na książki do biblioteki
szkolnej

Współpraca w realizacji projektu
unijnego ,,Z ekologią Za pan brat Pokoleniowo

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Rada Rodziców.
Zarząd SU. Opiekun
Samorządu.
Nauczyciele.

Kwiecień

Szkolny Pokaz Talentów

Maj

Dzień Matki- Dzień Rodziny w
naszej szkole. Przygotowanie apelu
Gazetka okolicznościowa
Zakończenie akcji zbiórki surowców
wtórnych

Zorganizowanie odbioru i sprzedaż
zebranych surowców

Zarząd SU,
Opiekunowie SU

Kształtowanie postawy
Zarząd SU .
wdzięczności i szacunku Opiekunowie SU,
dla rodziców. Integracja Wychowawcy klas
społeczności rodzinnej.
Kształtowanie postaw
proekologicznych

MIESIĄC

ZADANIE
Dzień Dziecka
Gazetka okolicznościowa
Dzień Sportu

Czerwiec
Organizacja kiermaszu książek

Podsumowanie pracy w roku
2016/17

FORMA REALIZACJI
Życzenia dla wszystkich uczniów naszej
szkoły.

CEL ZADANIA

Integracja społeczności
szkolnej i lokalnej.
Aktywizowanie
uczniów, rozwijanie
kultury osobistej,
wyzwalanie inicjatyw,
Obchody Dnia Sportu, zaproszenie
znanych sportowców, konkursy i zawody przedsiębiorczości i
pomysłowości u
sportowe na poziomie szkoły
uczniów
Zbiórka od uczniów książek do
sprzedaży z ceną. Sprzedaż
podręczników

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
Zarząd SU
Opiekunowie SU
Wychowawcy klas
Rada Rodziców

Sprawozdanie końcoworoczne,
Wskazówki na rok następny.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: mgr Kamil Cioma, Mikołaj Pisarski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz
Skarbnik

– Jakub Cięciwa
– Paulina Gocoł
– Filip Łysiak
– Mikołaj Duda

