
Harmonogram dzialań Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 20t5 l2OL6

Forma realizacji Termin Uwagi
Zadania

lx
Opracowanie planu

pracy SU na rok

szkolny 2OI5|L6 _

spotkanie z Radą SU, dyskus;a,

propozycje uczniów i ustalenie planu

nr..\, na nówv rok szkOlnV
cały rok

stałe informowanie
nauczycieli, uczniów
o życiu szkoły, pracy i

akciach SU

- prowadzenie tablicy intormacylne.;

- informacje na stronie internetowej

lX, X

cały rok

Praca na rzecz szkoty - opracowanie zmian w Regulamlnle

SU
- współudział w imprezach

organizowany@
cały rok

Spotkania SU iaciorznp ęnotkania su
Wg

harmonogramu
praca na rzecz

środowiska

- współudzial w akcjacn

organizowanych przez Klub

wolontariatu
_ rlhanio n nnmnik w Mianowicach

- dzień krawatów i muszek

- plebiscyt wśród dziewczyn na

klasowego dżentelmena
- dzień bez odpytywania chłopców

(nie dotyczy sprawdzianów i

lrllcńrllolrl

Samorządzik

lx

Dzień Chłopaka

x
SamorządzikDzień Edukacji

Narodowej

- gazetka okolicznościowa
- wykonanie upominków z życzeniami

dla pracowników szkoły

- konkurs,,Niespodzianka dla

wychowawcy" (portret mojego
.^rrr.h nrnrau/avl

Samorządzik
,,Jesienne cudaki" - ,,Bukiet jesienny" - WystawKa prac

przestrzennych
- Jeże - praca z różnorodnych
*o+arirłńrł, nrzrrrodniczvch - WVStaWa

Samorządzik
SP/

Gimnazjum

70-1ecie szkoły - konkurs,,Laurka na 70-1ecie szl(oly

- forma plastyczna i artystyczna
vnabllrc hrllzia+ / tnrf

Samorządzik

SP/
Gimnazjum

święto
Niepodległości

- konkurs na najdłuższy bialo-

czerwony łańcuch
- konkurs plastyczny - godło

Gim. Xl

sPVObchody Dnia

Patrona Szkoły

- współudział w organizacji akaoemtt

poświęconej patronowi

- 8azetki okolicznoŚciowe

łonkurs żółtych przebrań Samorządzik
DzieńŻvczliwości



- klasowy łańcuch uśmiechów
- rłlrrhnrv królowei i króla uśmiechu" xl

Samorządzik
xlŚwiatowy Dzień Misia ,,Mój przyjaciel miś" - zbiorka

mrclznfolr rlla dzieci

XlAndrzejki - organizacja zabawy andrzejkowe1

Xl1
Mikołajki - konkurs na,,Mikołajkową,

^oil-arrlzioi .7ar\^rónA klaSe"

XllŚwięta Bożego
Narodzenia

- konkurs na wykonanie różnoroclnycn

ozdób świątecznych
- Świąteczny Kram - sprzedaż ozdób

na kiermaszu świątecznym
- przygotowanie życzeń świątecznych

dla pracowników szkoły
- KalpdnwAnie" - muzvczne przerwy

l
wielka orkiestra
Świątecznej Pomocy

- współorganizowanie kwesty na rzecz
wnśp

I

Bezpieczne ferie
zimowe

- gazetka o bezpieczeństwie w czasle
forii zimnwvch

Samorządzik

I

,,Dla babci i dziadka" - kl, l - praca ,,Portret babci lub

dziadka"
- kl. ll- Opis babci lub dziadka

- rI lll _ rłiprszvk o babci lub dziadku

llWalentynki - Poczta Walentynkowa
- ,,Piosenka z dedykacją" - radiowęzeł

szkolny na przerwach

- gazetka okolicznościowa
lll

Dzień kobiet - dzień spódnicy i sukienki, koKaroy

- wybór najsym patyczniejszej

koleżanki
- rlzioń hpz odnvtvwania dziewcząt

lll

Samorządzik

Pierwszy Dzień

Wiosny

-,,Kolorowy Dzień" - konkurs na

najbardziej kolorową klasę

-konkurs plastyczny,,Pani Wiosna"

- praca plastyczna Najśmieszniejszy

zajączek lub Najpiękniejsza pisanka"
_ nr7a'n2rqz rllicami DamniCV

1lV
Samorządzik,,Dzień szalonych

fryzur"

- konkurs na najciekawszą tryzurę

- l\zioń nirlźamv

lVwielkanoc - wykonanie palm w|elKanocnycn

- gazetka okolicznościowa z
łrlnzoniami światecznvmi

- 8azetka okolicznościowa Koniec lV
Obchody rocznicy

Konstvtuc_ii 3 Maja
V

Dzień Matki - ,,Super mama, super tata" - galerla

portretów
Vl

Dzień Dziecka -

Dzień Sportu i Dzień

Europeiski

- pomoc w organizacji imprez

cały rok
(raz w ty8.),,Szczęśliwy numerek" - losowanie,,szczęśliwego numeru

.l,iań haz nrńania
cały rok

"Supef 
Klasa" - konkurs na Super Klasę

Vl
zakończenie roku podsumowanie działalności 5U


