ZADANIA PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Dbałość o dobre imię szkoły.
2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim.
3. Współpraca z Radą Pedagogiczną.
4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i stanowiska uczniów.
5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
6. Organizacja życia uczniowskiego.
7. Aktywizacja samorządów klasowych.
8. Ustalenie czynności dodatkowych dla klas.
9. Rozstrzyganie konfliktów koleżeńskich, po zapoznaniu się z faktami i
opinią obu stron.
10. Współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
11. Współudział w organizowaniu akcji charytatywnych.

Opracowała: Anna Wszoła - Grajczak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO ZA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
Przewodniczący:
-

planuje i prowadzi zebrania samorządu uczniowskiego,

-

rozdziela zadania pomiędzy członków samorządu uczniowskiego,

-

angażuje uczniów do pracy na rzecz samorządu,

-

współpracuje z Dyrektorem szkoły i opiekunem samorządu uczniowskiego,

-

pełni funkcje łącznika między uczniami a administracją szkoły, nauczycielami
i społecznością lokalną,

-

opracowuje porządek zebrań samorządu,

-

gromadzi wszystkie wnioski, jakie mają być rozpatrzone przez samorząd
uczniowski.

Zastępca przewodniczącego:
-

jest prawą ręką przewodniczącego,

-

w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki,

-

pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.

Pełnomocnik ds. gimnazjum:
-

angażuje uczniów gimnazjum do pracy na rzecz samorządu,

-

pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków .

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
VII OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ
W LUBLINIE
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014
Założenia na rok szkolny 2013/2014
Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym;
Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w
bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów
obowiązujących w życiu społecznym;
Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych
sytuacjach;
Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
Termin
Wrzesień,
Październi
k

Zadania
Wybór do S.U.

Formy realizacji
 Udział przedstawicieli w oficjalnej uroczystości
inauguracji roku szkolnego 2013/2014
 wybory przedstawicieli do samorządu przez
poszczególne klasy
 kampania wyborcza i wybory do samorządu
 podział samorządu na sekcje

 pielgrzymka maturzystów wraz z pocztem
sztandarowym do Częstochowy
 przygotowanie Dnia Języków, udział uczniów w
paradzie i konkursach

Opracowanie
planu pracy
Samorządu
Uczniowskiego

 zebranie samorządu
 wpisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu pracy
 ustalenie harmonogramu zadań i określenie
terminów ich realizacji
 przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

Zagospodarowa
nie tablicy S.U.

 regulamin S.U.
 plan pracy S.U.

Obchody Dnia
Edukacji
Narodowej

 zamieszczenie życzeń okolicznościowych na
gazetce szkolnej
 pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii
 wykonanie i wręczenie kart z życzeniami
nauczycielom emerytom

Udział w
ogólnopolskiej
akcji „Góra
Grosza”- termin
wskazany przez
organizatora
Ślubowanie klas
I

 zbiórka pieniędzy
 zliczenie zebranych środków

Obchody
Narodowego
Święta
Niepodległości

 przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu
szkolnym
 udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach
szkolnych

Andrzejki w
naszej szkole

 akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
 festiwal wróżb
 andrzejkowe karaoke

Zbiórka karmy
dla zwierząt ze
schroniska w
Bydgoszczy
(akcja trwająca
ok. 2 m-cy)

 przygotowanie plakatów informacyjnych o zbiórce
 zbieranie karmy
 podsumowanie akcji – zaproszenie do szkoły
przedstawiciela schroniska; rozmowa o prawach
zwierząt

„Walczymy z
przesądami”
Międzynarodow
y Dzień Walki z
AIDS

 wystawa na temat AIDS
 zakładamy czerwone wstążki – kampania
informacyjna

 pomoc w przygotowaniu imprezy, wychowawcom
klas pierwszych

Listopad

Grudzień

Mikołajki







Styczeń

Wielka Orkiestra
Świątecznej
Pomocy

 udział w akcji

Walentynki

Marzec

akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
mikołajki klasowe
kiermasz bożonarodzeniowy
klasowe spotkania opłatkowe
przygotowanie i zaprezentowanie społeczności
szkolnej jasełek
 wspólne dzielenie się opłatkiem i kolędowanie
 wysłanie życzeń świątecznych do emerytowanych
pracowników szkoły

 Współpraca z Radą
Pedagogiczną
 przygotowanie sprawozdania
z działalności SU za 1 semestr
 przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 doręczanie korespondencji walentynkowej przez
„szkolnych listonoszy”

Dzień Kobiet
 przygotowanie życzeń przez chłopców

Kwiecień

Dzień Wiosny

 wyjście do kina na wybrane filmy
 udział w turnieju piłkarskim
 propozycje klas

Drzwi Otwarte

 Pomoc i czynny udział w Drzwiach Otwartych

Topienie
marzanny

 pomoc w przygotowaniu i realizacji konkursu

Turniej piłkarski

 pomoc w przygotowaniu i realizacji turnieju
 organizacja strefy kibica

7Talent

 pomoc w realizacji eliminacji oraz uroczystej gali w
Radiu Lublin
 opracowanie i wydanie gazetki dot. tego wydarzenia

Wielkanoc

 gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 konkurs na najpiękniejszą kartkę z życzeniami
wielkanocnymi
 przygotowanie sal , ustawianie ławek

Egzamin
Gimnazjalny

Maj

Czerwiec

Zakończenie
roku szkolnego
klas 3LO

 msza święta i uroczyste pożegnanie klas
maturalnych

Uczczenie
rocznicy
uchwalenia
Konstytucji 3
Maja

 akcenty poświęcone temu świętu na gazetce
ściennej
 udział przedstawicieli S.U. w miejski
uroczystościach

Egzamin
Maturalny

 przygotowanie sali gimnastycznej do egzaminu

Dzień
Europejski

 gazetki tematyczne

Dzień Dziecka

 gry i konkursy sportowe
 wyjścia do kina

Zakończenie
roku szkolnego

 pomoc w przygotowaniu akademii

Podsumowanie
pracy S.U. za
rok szkolny
2013/2014

 podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie
sprawozdania
 opracowanie wniosków do pracy na następny rok
szkolny

Prace w ciągu roku szkolnego:
organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
opracowanie zasad i pytań konkursu dot. znajomości statutu naszej szkoły
współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej
udział w akcjach charytatywnych
współudział w uroczystościach szkolnych
opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego VII LO
Współpraca z :
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne

