PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
AKCJE STAŁE














prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie
aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki
związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
ustne informowanie społeczności szkolnej o organizowanych akcji;
całoroczna akcja „Szczęśliwy numerek”;
całoroczna akcja „Piątek bez pracy domowej”;
całoroczna akcja „Klasa rządzi – wynalazki z kraju i świata”;
Akcja „NEWS ZS” –miesięcznik ciekawostek, osiągnięć, wydarzeń z życia placówki
spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Zarządu z opiekunem;
współpraca z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców naszej szkoły;
aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej
szkoły;
współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne;
udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz pomoc w ich organizacji;
działania wynikające z aktualnej sytuacji w placówce, sugestii uczniów, nauczycieli oraz
wychowawców, a także rodziców.

I SEMESTR
Wrzesień








Organizacja kampanii wyborczej– plakaty, informacje ustne, listy wyborcze, urna
wyborcza(do 18.09.2020)
Wybory Prezydium, Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz członków poszczególnych
sekcji Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Mielniku (18.09.2020)
Stworzenie planu pracy SU, kalendarza imprez SU, opracowanie regulaminu SU,(do
30.09.2020)
Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU (do 30.09.2020)
Akcje ekologiczne: Działaj z impetem (kl. IV-VI), Przygotowujemy lepszy świat (kl. I-III) –
pomoc w realizacji programów
Rocznica napaści ZSRR na Polskę, Święto Zespołu Szkół, Ślubowanie klasy I SP – pomoc w
organizacji konkursu szkolnego (18.09.2020, 25.09.2020)
Akcja „Sprzątanie Świata” – pomoc w organizacji i udział w akcji (18.09.2020)

Październik







Ogólnopolska akcja „Przerwa na czytanie” – pomoc w przeprowadzeniu akcji w szkole
Światowy Dzień Zwierząt – konkurs szkolny pt. „Znasz zwierzaka?” (05.10.2020)
Światowy Dzień Uśmiechu – wesołe dekoracje na terenie placówki (02.10.2020)
Dzień Edukacji Narodowej – organizacja akademii, rozgrywek nauczyciele - uczniowie
(13.10.2020)
Ślubowanie kl. I SP – pomoc w organizacji akademii, organizacja konkursu na logo szkoły
(23.10.2020)
55-lecie szkoły – organizacja konkursu na logo szkoły, akcja „Szkoła w obiektywie 2020” –
fotografie klasowe na korytarzach



Halloween – podział obowiązków: wystrój szkoły, oprawa muzyczna, dyskoteka szkolna
(30.10.2020)

Listopad





Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości – pomoc w przygotowaniu akademii (oprawa
muzyczna) (10.11.2020)
Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (09.11.2020)
Andrzejki szkolne - tradycje andrzejkowe, dyskoteka szkolna (27.11.2020)
Dzień Życzliwości – dzień kolorów (27.11.2020)

Grudzień






Boże Narodzenie - wystrój korytarzy, udekorowanie choinki, kolędy na korytarzu szkolnym
podczas przerw, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i
dla uczniów naszej szkoły
Mikołajki szkolne – upominki klasowe (06.12.2020)
Wigilia szkolna – wspólna organizacja wigilii szkolnej razem z rodzicami i wszystkimi
uczniami (22.12.2020)
„Świąteczna niespodzianka. Młodsi starszym, starsi młodszym” (04.12.2020 – losowanie
klas, 22.12.2020 – wręczenie upominków)

Styczeń
 „Bezpieczne ferie” – zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej
Policji (11.01.2021)
 Dzień Babci i Dziadka – pomoc w organizacji akademii kl. I-III SP (22.01.2021)
 Dzień Łamigłówki – „Przystanek planszówka” - dzień gier planszowych (ferie zimowe)
 Kulig, zabawa na workach (ferie zimowe)

II SEMESTR
Luty






Dzień Bezpiecznego Internetu – akcja profilaktyczno – wychowawcza (08.02.2021)
Sklepik walentynkowy i karnawałowy (10-14.02.2020)
Walentynki – poczta walentynkowa (14.02.2021)
Maskowy bal karnawałowo- walentynkowy - podział obowiązków: wystrój szkoły, oprawa
muzyczna, dyskoteka szkolna; (15.02.2021)
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – konkurs na opowiadanie o szkole zawierające
słowa zamieszczane na każdej przerwie na korytarzach szkolnych (22.02.2021)

Marzec






Dzień kobiet – niespodzianki dla dziewczynek i kobiet z ZS (08.03.2021)
Dzień Mężczyzn – niespodzianki dla chłopców i mężczyzn z ZS (10.03.2021)
Dzień liczby π – pomoc w organizacji zabaw i konkursów matematycznych (12.03.2021)
Obchody Pierwszego Dnia Wiosny - dzień szalonych fryzur, konkurs na recykling pt. „Zrób
to po swojemu” i przejście po Mielniku, konkursy i zabawy (20.03.2020)
Dzień Żelków – sklepik szkolny (26.03.2021)

Kwiecień






Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – udział w ogólnopolskiej akcji (2.04.2020)
Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pomoc w
organizacji akademii (13,30.04.2021)
Szkolne śniadanie wielkanocne (07.04.2021)
Dzień ziemi, dzień drzew – film pt. „Lorax” (22.04.2021)
Międzynarodowy Dzień Tańca – konkurs szkolny na układ taneczny zespołów klasowych
min. 5 os. (30.04.2021)

Maj





Światowy Dzień Bibliotek – akcja „Drugie życie książki” (07.05.2021)
Dzień Matki – pomoc w organizacji akademii klas I-III SP (26.05.2021)
Światowy Dzień Soku – (31.05.2021)
Pomoc w przygotowaniu klas do egzaminu ósmoklasisty (25-27.05.2021)

Czerwiec
 Dzień Dziecka –gry, zabawy, konkursy dla wszystkich dzieci , jazda na sianie, letni kulig,
rajd pieszy (1.06.2021)
 Dzień Dobrej Oceny – akcja szkolna (03.06.2020)
 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – pomoc w organizacji uroczystego apelu
(25.06.2021)
*akcje, terminy, zasady, regulaminy ze względów organizacyjnych mogą ulec zmianie bądź
odwołaniu
*akcje, konkursy odbywają się zgodnie z regulaminem imprezy zatwierdzonym przez Dyrektora
Zespołu Szkół
*w przypadku zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w placówce w związku z
pandemią COVID-19 Samorząd Uczniowski prowadzi swoją działalność zdalnie (za pomocą
platformy Office 365, szkoły internetowej szkoły oraz profilu szkoły na Facebooku) realizując
zaplanowane działania w miarę możliwość, w innej- ustalonej wspólnie formie

