Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017
Wrzesień
1. Ustalenie harmonogramu prac SU z przewodniczącym szkoły i zaplanowanie
comiesięcznych zebrań SU
2. Rozpoczęcie akcji „Rywalizacja klas” (dla klas pierwszych TG i ZSG – p. prof.
Z. Wrześniewska)
3. Rozpoczęcie akcji zbiórki makulatury (p. prof. M. Chojnacka)
4. Zaplanowanie akcji wolontariatu w roku szkolnym 2016/2017
Październik
1. 14.10.2016 – Święto Komisji Edukacji Narodowej. Przygotowanie życzeń dla
nauczycieli (odpowiedzialne kl. IV TG). Ślubowanie klas I-szych. Wybrani
uczniowie złożą uroczyste ślubowanie na sztandar (SU we współpracy z
p.prof. Z. Winnikiem)
2. Kontynuacja akcji „Rywalizacja klas”
3. Kontynuacja zbiórki makulatury
4. Akcja „Żonkile” (Caritas, wspólnie z p. J. Krawczyk)
Listopad
1. 10.11.2016 – Obchody Święta Niepodległości – konkurs na najładniejsze
kotyliony, gazetka ścienna (p.prof. Z. Wrześniewska z kl. I B TG)
2. Zbiórka karmy, kocy i zabawek dla zwierząt ze schroniska – akcja „Pomóżmy
zwierzętom przed zimą” ( II d z p. prof. M. Idczakiem)
3. Kontynuacja akcji „Rywalizacja klas”
4. Kontynuacja zbiórki makulatury
Grudzień
1. Udział w organizacji Wystawy Stołów Okolicznościowych (dyżury SU, witanie
gości, oprowadzanie)
2. Akcja „Szlachetna paczka” (kl. I B, III A, IV C z wychowawcami)
3. Sprzedaż świec Caritasu i zbiórka datków na najuboższych (kl. II a z p. prof. L.
Białek)
4. Sejmik uczniowski – spotkanie przedstawicieli wszystkich klas z Dyrekcją ZSG
kierownikiem administracyjnym i opiekunami SU. Każda klasa przygotowuje z
wychowawcami zestaw pytań, które ich zdaniem powinny zostać omówione)
5. Wigilie klasowe z zaproszonymi Nauczycielami
6. Wspólne śpiewanie kolęd i piosenek świątecznych na Sali gimnastycznej : w
języku polskim, angielskim i francuskim (nauczyciele języków obcych)
7. Dekorowanie szkoły na Święta Bożego Narodzenia, ubieranie choinek na
korytarzach (parter, I piętro, pokój nauczycielski) – (kl. IV b z p. prof. G.
Papiewskim)
8. Kontynuacja akcji „Rywalizacja klas”
9. Kontynuacja zbiórki makulatury

Styczeń
1. Apel porządkowy na zakończenie I sem.
2. Podsumowanie „Rywalizacji klas” w I sem.
Luty
1. 28. 02.2017 – konkurs ostatkowy – przebierańcy
2. Tłusty czwartek w gastronomiku – poczęstunek dla nauczycieli i pracowników
(kl. II a z p. prof. D. Kolad)
Marzec
1. Dzień Otwarty – foldery reklamowe, ulotki, wystawa Samorządu,
oprowadzanie gości po szkole, udzielanie informacji o rekrutacji
2. Kontynuacja zbiórki makulatury
Kwiecień
1. Pożegnanie klas IV-ch i III TU – uroczysta akademia z okazji zakończenia
roku szkolnego w klasach maturalnych, przygotowanie upominków dla
maturzystów (wszystkie kl. III-cie TG z wychowawcami)
2. Przygotowanie sal gimnastycznych na egzaminy maturalne (ustawianie ławek)
Maj
1. Sprzedaż cegiełek Funduszu Pomocy Szkole
Czerwiec
1. 1.06.2017 – Dzień Dziecka – Dzień Sportu ( p. prof. A. Izydorczyk z
nauczycielami wf)
2. Zakończenie roku szkolnego w kl. 2-gich ZSZ – uroczysta akademia
3. Podsumowanie Rywalizacji klas w II sem. 2015/2016
4. Zakończenie akcji zbiórki makulatury

