PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DROBINIE
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:
 organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej;
 aktywizowanie życia społecznego w szkole;
 ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną;
 dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach
lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia;
 dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły;
 rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach;
 kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania;
 uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole
i środowisku.

ZADANIA
1) Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego ZSP w Drobinie

TERMIN
październik

Wybór spośród wyłonionych wcześniej kandydatów przewodniczącego zastępcy,
skarbnika, sekretarza oraz członków sekcji odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych zadań (informacja umieszczona na tablicy ogłoszeń).
2) Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU ZSP w Drobinie

październik

Zebranie organizacyjne, ustalenie priorytetów. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia
członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Zatwierdzenie przez dyrektora
planu pracy i harmonogramu działań SU na rok szkolny 2016/2017.
3) Opieka nad zapomnianymi mogiłami poległych żołnierzy

październik

Opieka nad mogiłami żołnierzy. Porządkowanie grobów, zapalenie zniczy pod
pomnikiem poległych za wolność, złożenie kwiatów na mogiłach.
4) Zapoczątkowanie akcji zbierania nakrętek w szkole

październik

Zachęcanie uczniów do pomocy osobom nieuleczalnie chorym, potrzebującym
funduszy na operację, rehabilitację lub leki.
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5) Szkolne „Andrzejki”

listopad

Przygotowanie i przeprowadzenie wróżb i zabaw andrzejkowych podczas przerw.
6) Akcja „Góra Grosza”
Udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy na rzecz Domów dla dzieci
i zawodowych rodzin zastępczych.
7) Świąteczna dekoracja szkoły

listopad/
grudzień

grudzień

Dekorowanie korytarza szkolnego oraz sal lekcyjnych. Ubieranie choinki,
przygotowanie życzeń świątecznych.
8) Szkolne „Mikołajki”

grudzień

Organizacja szkolnych „Mikołajek”. Upominkiem dla uczniów jest dzień wolny
od odpowiedzi ustnych.
9) Wigilia szkolna

grudzień

Pomoc w organizacji spotkania opłatkowego dla uczniów, nauczycieli,
pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.
10) Konkurs „Dopalacze – to nie dla mnie”

styczeń

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu profilaktycznego,
dotyczącego dopalaczy. Konkurs plastyczny dla uczniów ZSP w Drobinie.
11) Bezpieczne ferie

luty

Przygotowanie krótkiego apelu informacyjnego o bezpiecznych formach
spędzania czasu wolnego przez młodzież.
12) Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku

listopad

Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych zwierząt, udział w zbiórce,
propagowanie idei wolontariatu.
13) Organizacja Dnia Kobiet

marzec

Przygotowanie przez chłopców życzeń dla kobiet na tablicy informacyjnej (stronie
internetowej szkoły). Dzień wolny od odpowiedzi ustnych dla dziewcząt.
14) Wielkanoc – przygotowanie życzeń

kwiecień

Przygotowanie kartek świątecznych dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
15) Pożegnanie uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego

kwiecień

Przygotowanie drobnych upominków oraz życzeń dla przyszłych absolwentów
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szkoły.
16) Pomoc w organizacji Dni Otwartych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drobinie

kwiecień

Włączenie się społeczności szkolnej w przygotowanie Dnia Otwartego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie.
17) organizacja Dnia Sportu i Zdrowia

maj

Propagowanie zdrowego stylu życia. Udział uczniów w zawodach sportowych.
Zorganizowanie tygodnia porannych ćwiczeń – podczas pierwszej przerwy
lekcyjnej uczniowie przez 5 minut wykonują proste ćwiczenia fizyczne.
18) Organizacja Dnia Europejskiego

maj

Przygotowanie wystawy prezentującej plakaty uczniów o wybranym kraju
europejskim. Zachęcanie do poznawania innych kultur.
19) Bezpieczeństwo w sieci

styczeń

Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej na temat zagrożeń,
wynikających z niewłaściwego wykorzystania komputera oraz dostępu do
Internetu. Prezentacja przedstawiona podczas godziny z wychowawcą.
20) Konkurs „Twórczej wyobraźni”

marzec

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu, dotyczącego niedawno
przeczytanej książki. Konkurs plastyczny dla uczniów ZSP w Drobinie,
przeprowadzony wspólnie z Biblioteką szkolną.
* W trakcie roku szkolnego plan pracy SU ZSP w Drobinie może ulec modyfikacji
Zadania stałe:


spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych: planowanie pracy i przydział
czynności na najbliższy okres czasu;



prowadzenie akcji „Szczęśliwy numerek”,



zbieranie dokumentacji dotyczącej działalności samorządów klasowych;



akcja „Kartka z kalendarza”- eksponowanie najważniejszych wydarzeń, rocznic,
ciekawostek na tablicy SU;



pomoc w utrzymaniu porządku podczas imprez na terenie szkoły;



działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach
podejmowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy Drobin.
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