PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Cele Samorządu Uczniowskiego
•

promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach
kulturalnych oraz akcjach charytatywnych

•

współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchodów państwowych
zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny

•

dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
oraz tradycji miasta i regionu

•

kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz pogłębianie zainteresowań
z zakresu różnych dziedzin wiedzy i kultury ( w tym także kultury fizycznej )

•

dbanie o dobrą współpracę między uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją
szkoły w ramach realizacji celów wychowawczych

•

kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów

•

wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz kształtowanie umiejętności współpracy
w ramach realizacji poszczególnych zadań

•

wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłków na rzecz
klasy oraz szkoły

•

kształtowanie umiejętności działania w zespole, tworzenia warunków do
aktywności społecznej i wzmacnianie samodyscypliny uczniów

•

rozwiązywanie bieżących problemów i kwestii spornych między uczniami i
zespołami klasowymi

•

troska o powierzone środki dydaktyczne, należyte ich wykorzystanie i
zabezpieczenie, a także estetyczne i funkcjonalne urządzenie sal lekcyjnych

Harmonogram działań
L.P.
1.

TERMIN
DZIAŁANIA
wrzesień

2.

Październik

3.

Listopad

NAZWA DZIAŁANIA
1. Klasowe wybory członków SU..
2. .Szczęśliwy numerek.
3. Dzień Edukacji Narodowej (przeprowadzenie
pasowania, przygotowanie życzeń i upominków dla
nauczycieli i pracowników szkoły).
4. Ogłoszenie konkursu RANKING KLAS.
5. Przygotowanie jesiennego wystroju klas.
6. Zbiórka żywności (szlachetna paczka)

7. 11listopada– apel, gazetka.
8. Szkolne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw
Dziecka – apel, gazetki,
9. Dzień piżamy.
4.

Grudzień

10. Przeprowadzenie akcji ,,Prezent pod choinkę”.
11. Szkolne mikołajki.
12. Przygotowanie zimowego i świątecznego wystroju
klas
13. Zbiórka rzeczy dla schroniska w Henrykowie.

5.

styczeń

6.

luty

7.

marzec

19. Wiosenny wystrój klas.
20. Powitanie wiosny.
21. Dzień kolorów.

8.

kwiecień

22. Organizacja Drzwi Otwartych
23. Dzień bez używek.

9.

maj

14. Akcja ,,Honorowe oddawanie krwi i szpiku”.
15. Gazetka noworoczna.
16. Pomoc dzieciom z domu dziecka (akcja charytatywna
–wolontariat)
17. Organizacja poczty walentynkowej.
18. Konkurs na wiersz lub piosenkę miłosną.

24. Dzień pod krawatem.

10.

czerwiec

11.

cały rok

25. Podsumowanie pracy SU.
26. Przedstawienie sprawozdania z pracy SU Radzie
Pedagogicznej.
27. RANKING KLAS.
28. Akcje charytatywne.
29. Szczęśliwy numerek

…………………………………
podpisy opiekunów Su

…………………………….
podpis przewodniczącego SU

