Plan pracy
Samorządu Uczniowskiego zwanego SEJMIKIEM JEDYNKI
na rok szkolny 2020/2021
Cele Samorządu Uczniowskiego:






Reprezentowanie ogółu uczniów.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Zadania do wykonania:

Miesiąc
wrzesień



Zadania

Sposób realizacji

Nauczyciel odpowiedzialny

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w
nowym roku szkolnym

1. Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU

Iwona Wójcik

2.Wybór klasowych samorządów uczniowskich

Wszyscy wychowawcy

3.Kampania wyborcza, wybory do Zarządu SJ i
opiekuna.

Iwona Wójcik, Tatiana PałkaWitowska oraz wszyscy
wychowawcy

4.Wybory do Sejmiku Jedynki

Iwona Wójcik Iwona Wójcik

5.Opracowanie rocznego planu pracy na rok szkolny
2020/2021

Teresa Michalik

1.Plebiscyt na najsympatyczniejszego chłopaka w
każdej klasie

Marta Hanzlik, Teresa Michalik,
Wszyscy wychowawcy

Dzień Chłopaka

2.Życzenia dla wszystkich chłopaków w formie
krótkiego filmiku .

Teresa Michalik

1.Wyznaczenie dwóch uczniów z SU do
cotygodniowego losowania szczęśliwego numerku na
każdy dzień

Teresa Michalik

2.Całoroczna opieka nad prawidłowością
funkcjonowania szczęśliwego numerka.

Katarzyna Pawela

1.Nawiązanie kontaktu ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Chełmku

Teresa Michalik

2.Zbiórka rzeczy potrzebnych schronisku

Katarzyna Pawela

3. Przekazanie zebranych rzeczy do schroniska

Katarzyna Pawela, Teresa
Michalik

1.Wybranie nauczyciela odpowiedzialnego za
segregację korespondencji w skrzynce przez SU.

Teresa Michalik, Beata Korczyk

2. Całoroczna opieka nad skrzynką korespondencji.

Beata Korczyk

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

1.Wykonanie prezentacji multimedialnej z życzeniami
dla nauczycieli przez SU

Teresa Michalik

Dzień Spódnicy i Krawata – 30.10. (piątek)

1.Zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w Dniu
Spódnicy i Krawata

Bożena Kochman, Wszyscy
wychowawcy

Andrzejkowe wróżby

1.Zorganizowanie w klasach w czasie lekcji
wychowawczych wróżb Andrzejkowych

Wszyscy wychowawcy

Dzień Szalonego Buta (30.11 poniedziałek)

1.Zachęcenie uczniów do przyjścia w dwóch różnych
butach do szkoły.

Marta Hanzlik, Teresa Michalik,
Wszyscy wychowawcy

Włączenie do akcji „Góra Grosza”

1.Nawiązanie kontaktu z Towarzystwem Nasz Dom

Teresa Michalik

Szczęśliwy numerek

październik

Zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska

„Skrzynka tajnej korespondencji”

listopad

w związku z przeprowadzeniem akcji „Góra Grosza”

grudzień

2. Prowadzenie zbiórki pieniędzy na terenie szkoły

Agnieszka Stopa

3. Zakończenie akcji wraz z wysłaniem pieniędzy do
Towarzystwa.

Agnieszka Stopa

Szkolne Mikołajki (7.12 poniedziałek)

1.Organizacja świątecznego korowodu Mikołaja po
Teresa Michalik, Marta Hanzlik
wszystkich klasach połączona z rozdawaniem drobnych
słodyczy.

Dzień Świątecznej czapki (7.12 poniedziałek)

1.Zachęcenie wszystkich uczniów, aby przyszli do
szkoły w nakryciach głowy kojarzącymi się ze
świętami Bożego Narodzenia.

Teresa Michalik, Matta Hanzlik,
Wszyscy wychowawcy

Spotkania opłatkowe

1.Zorganizowanie klasowych wigilijek

Wszyscy wychowawcy

Bożonarodzeniowe życzenia świąteczne

1.Wykonanie kartki multimedialnej z życzeniami dla
wszystkich uczniów, dyrekcji, nauczycieli i personelu
szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Bożena Kochman

Udział w akcji „WOŚP”

1.Przystąpienie do akcji i pełnienie funkcji
koordynatora szkolnej WOŚP

Teresa Michalik, Marta Hanzlik

2.Opieka nad uczniami podczas zbiórki pieniędzy

Joanna Janik

3.Opieka nad sztabem w szkole oraz rozliczenie z akcji

Teresa Michalik, Marta Hanzlik

Dzień szalonego nakrycia głowy

1.Zachęcenie wszystkich uczniów, aby przyszli do
szkoły w karnawałowych nakryciach głowy.

Teresa Michalik, Marta Hanzlik,
Wszyscy wychowawcy

luty

Poczta walentynkowa.

1.Zorganizowanie zbiórki walentynek, a następnie
dostarczenie ich do właściwych odbiorców.

Katarzyna Pawela

marzec

Dzień Kobiet

1.Plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę w
każdej klasie

Joanna Janik, Wszyscy
wychowawcy

styczeń

2.Życzenia dla wszystkich dziewczyn w formie
krótkiego filmiku .

Joanna Janik

1 kwietnia (czwartek) Dzień piżamy i szlafroka

1Zachęcenie wszystkich uczniów, aby przyszli do
szkoły w piżamach lub szlafrokach.

Teresa Michalik, Marta
Hanzlik,Wszyscy wychowawcy

Wielkanocne życzenia świąteczne

1.Wykonanie kartki multimedialnej z życzeniami dla
wszystkich uczniów, dyrekcji, nauczycieli i personelu
szkoły z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Joanna Janik

maj

Kolorowy maj

1.Przeprowadzenie akcji polegającej na zachęcaniu
uczniów do przychodzenia do szkoły z elementami
ubioru w kolorze wyznaczonym na dany tydzień.

Katarzyna Czembor, Wszyscy
wychowawcy

czerwiec

Zakończenie pracy SU

Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego
2020/2021

Wszyscy nauczyciele

Wybory do Sejmiku Jedynki, kampania wyborcza,
wybory do Zarządu SJ i opiekuna.

Teresa Michalik, Marta Hanzlik

Sporządzenie sprawozdania z pracy Sejmiku Jedynki.

Teresa Michalik

Opracowanie wniosków do pracy na następny rok
szkolny

Teresa Michalik

kwiecień

CAŁY ROK:
Zadania

Nauczyciel odpowiedzialny

Regularne spotkania Sejmiku Jedynki

Teresa Michalik, Marta Hanzlik

Aktualizacja wiadomości na stronie internetowej szkoły

Pałka-Witowska Tatiana, Paweł Obstarczyk

Prowadzenie akcji losowania „Szczęśliwego Numerka”

Katarzyna Pawela

Udział w uroczystościach szkolnych

Nauczyciele odpowiedzialni za uroczystość

Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

Teresa Michalik, Marta Hanzlik

Aktywny udział w pracach Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze

Paweł Obstarczyk, Teresa Michalik

Plan pracy może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz jeśli taka potrzeba zostanie zgłoszona przez uczniów, dyrekcję lub nauczycieli.

Plan opracowała:
Teresa Michalik

