Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2020/2021
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zadania

Kampania
wyborcza

Wybory do S.U.

Dzień Chłopca

Sposoby realizacji
Przedstawienie się
kandydató w do SU na
stronie szkoły
Przeprowadzenie otwartych
wyboró w w klasach
wychowawczych wg
załączonych instrukcji.
Ogłoszenie wynikó w na
stronie szkoły.
Scenariusz (związany z
Dniem
Chłopcó w)przeprowadzenia
gier i zabaw w oddziałach z
wychowawcą .

Ukształtowanie sekcji S.U.
oraz ich zadań :
- sekcja kulturalno –
rozrywkowa
Organizacja pracy
- sekcja redakcyjno –
S.U.
informacyjna
- sekcja naukowa

Akcja ”Szczęśliwy
traf”

Dzień Edukacji
Narodowej

Międzynarodowy
Dzień Praw
Dziecka

Święto
Niepodległości

Informacja o numerze,
literze imienia lub nazwiska
na każdy dzień
zamieszczona na stronie
internetowej SU.

Odpowiedzialni
Wychowawcy i
opiekunowie S.U.

Wychowawcy i
opiekunowie S.U.

Opiekunowie S.U.
i wychowawcy

Termin
realizacji
24.09. 5.10.2020

6.1008.10.2020

30.09.2020

Członkowie S.U. oraz
opiekunowie

09.10.2020

Członkowie S.U.

07.10.2020

Konkurs plastyczno –
literacko – informatyczny:
„Idealny Nauczyciel”.

Sekcja kulturalnorozrywkowa i sekcja
redakcyjno –
informacyjna

Przedstawienie praw
dziecka na stronie SU

Członkowie SU

20.11.2020

-sekcja redakcyjnoinformacyjna
-sekcja naukowa

09.11.2020

Zarys historyczny związany
z dziejami Polski.
Propozycje filmowe.( Strona
SU)

07.10. 2020 13.10.2020

9.

10.

11.

Andrzejki

Boże Narodzenie

Dzień Kobiet

12.

Pierwszy Dzień
Wiosny

13.

Święto
Konstytucji
3-go Maja

14.

Dzień Dziecka

Scenariusz – propozycje
„Wró żb Andrzejkowych”
przekazany wychowawcom
klas.

Życzenia Okolicznościowe
dla całej społeczności
szkolnej.

Scenariusz (związany z
Dniem Kobiet)
przeprowadzenia gier i
zabaw w oddziałach z
wychowawcą .

Przedstawienie na stronie
SU tradycji obchodó w
Pierwszego Dnia Wiosny.

Zarys historyczny Polski
związany z Konstytucją 3-go
Maja. Propozycja filmó w
omawiających temat.
Życzenia okolicznościowe
dla Dzieci. Przedstawienie
wierszykó w ułożonych
przez nauczycieli dla
ucznió w.

- wszystkie sekcje,
wychowawcy
i uczniowie

- sekcja kulturalno –
rozrywkowa
- sekcja redakcyjno –
informacyjna
- sekcja naukowa
- sekcja kulturalno rozrywkowa,
- sekcja redakcyjno informacyjna,
- sekcja kulturalno –
rozrywkowa
- sekcja redakcyjno –
informacyjna
- sekcja naukowa
-sekcja redakcyjnoinformacyjna,
- sekcja naukowa

Opiekunowie SU,
nauczyciele szkoły

30.11.2020

Grudzień
2020

08.03.2021

19.03.2021

30.04 2021

31.05.2021

Poza tymi zadaniami, w ciągu całego roku szkolnego S.U będzie wspierać działania Szkolnego
Wolontariatu.
Zebrania S.U. będą odbywać się on- line w zależności od planu działania Samorządu i potrzeb ucznió w.
OPIEKUNOWIE SU

