Plan pracy samorządu uczniowskiego
Opiekunowie: Maja Borowiecka, Monika Porzucek

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016- poczet sztandarowy

1.09.2015

2. Kiermasz szkolnych podręczników –przygotowanie plakatów, informacja,
koordynowanie akcji

09.2015

3. Zebranie Samorządu Uczniowskiego. Weryfikacja listy członków SU.

09.2015

Przyjęcie chętnych do pracy na rzecz szkoły do SU.
4. Powołanie stałego składu pocztu sztandarowego

09. 2015

5. Akcja „Uwolnij książkę”- zbiórka książek na rzecz szkolnej biblioteki

10. 2015

6. Dzień Nauczyciela – złożenie życzeń i wręczenie drobnych upominków

14.10.2015

7. Dzień Zadumy- odwiedzenie grobów byłych pracowników oraz wybitnych

30.10.2015

Pabianiczan.
8. Święto Niepodległości- reprezentowanie szkoły podczas miejskich obchodówpoczet sztandarowy
9. Mikołajki- częstowanie słodyczami

11.11.2015
04.12.2015

10. Wigilia. Konkurs świąteczny -konkurs na własna kolędę lub najwięcej osób
w klasie ubranych w świąteczne kolory (czerwony i zielony) i na najładniejszy wystrój
świąteczny klasy.

22.12.2015

11. Ostatki- zabawa karnawałowa

09.02.2016

12. Dzień kobiet- słodkie życzenia

08.03.2016

13. Dzień mężczyzn- słodkie życzenia

10.03.2016

14. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III zawodowych i klas maturalnychprzygotowanie pożegnania, oprawy muzycznej i multimedialnej.
Poczet sztandarowy

04.2016

15. Szkolny konkurs na nazwę Dnia Patrona Szkoły- propagowanie akcji,
zbiórka głosów, weryfikacja nazwy, ogłoszenie zwycięzcy, wręczenie nagrody

03.2016

16. Święta wielkanocne –przygotowanie dekoracji świątecznych w pokoju
nauczycielskim i korytarzach szkolnych. Dzień koloru żółtego - konkurs na najwięcej
osób w klasie ubranych w żółty kolor

21.03.2016

17. Dzień Patrona Szkoły - konkurs wiedzy, gry i zabawy kojarzące się z naszym
patronem

18.04.2016

18. Dzień Wagarowicza – konkurs „Mam talent”
19. Święto Konstytucji 3 Maja- reprezentowanie szkoły podczas

04.2016
03.05.2016

miejskich obchodów. Poczet sztandarowy
20. Uroczyste powiatowe zakończenie roku szkolnego

24.06.2016

Całorocznie:
1. Poczet Sztandarowy wystawiany zgodnie z potrzebami- reprezentowanie szkoły podczas uroczystości
kościelnych i państwowych.
2. Aktualizacja gabloty SU znajdującej się na korytarzu.
3. Doraźne przygotowywanie plakatów informujących o przeprowadzanych w szkole akcjach.
4. Zbiórka nakrętek na dany cel.
5. Organizowanie spotkań przewodniczących klas z SU.
6. Nagrodzenie klasy z najlepsza roczną frekwencją.
7. Aktywny udział w imprezach sportowych i świątecznych organizowanych w szkole.
8. Organizacja nocy filmowej.
9. Czynny udział w Drzwiach Otwartych Szkoły.
10. Cykliczne spotkania z Dyrekcją szkoły.
11. Wyrażanie opinii w sprawach dot. skreśleń uczniów.

