PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
WRZESIEŃ
1. Opracowanie planu pracy.
2. Zbieramy zużyte baterie – całoroczna zbiórka w ramach ogólnopolskiego programu
edukacyjnego „Zbieraj baterie”.
3. Zbieramy nakrętki dla Karinki – całoroczna pomoc potrzebującej dziewczynce.
4. Zbieramy puszki – klasy I – III (do końca maja 2018).
5. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” – klasy I-IIIsp
6. Dzień Chłopaka – 29.09.17 (piątek) słodkie niespodzianki dla każdego chłopca i
mężczyzny w naszej szkole.
7. Ogłoszenie zbiórki makulatury (do końca maja)

PAŹDZIERNIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Pyrkowy stworek” postać z ziemniaków – konkurs dla klas I-III sp
Święto Pyry dla klas I-III sp.
Dzień Edukacji Narodowej –kwiaty dla pracowników – 13.10.2017r. (piątek)
„Góra Grosza” – konkurs dla klas październik – listopad 2017r.
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Henrykowie (do 13.10)
Akcja charytatywna „Zaczarowany ołówek"– współpraca z fundacją Redemptoris
Missio z Poznania - zbiórka materiałów piśmienniczych dla dzieci z Afryki

LISTOPAD
1. Zabawa andrzejkowa - akcja charytatywna na rzecz dzieci z Domu Dziecka we
Wschowie
2. Konkurs indywidualny "List do Św. Mikołaja" w formie wiersza (do 30.11.2017)

GRUDZIEŃ
1.
2.
3.
4.

Mikołajki 6.12.2017r. (środa) – radiowęzeł.
Konkurs na ozdobę choinkową - Aniołek na choinkę (do 15.12.2017)
Życzenia świąteczne i muzyka przez radiowęzeł „W świątecznym nastroju”.
Ogłoszenie konkursu fotograficznego "Uroki zimy"

STYCZEŃ
1. Spotkanie wigilijne z wychowankami Domu Dziecka we Wschowie - Pawłowice
2. Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy – wolontariat
3. Podsumowanie pracy za I półrocze – sprawozdanie.

LUTY
1. Poczta walentynkowa (do 9.02.2018 - piątek)
2. Karnawał – Bal Przebierańców dla klas I-III

MARZEC
1. Dzień Kobiet 8.03.2018r. (czwartek) – słodkie niespodzianki dla kobiet i dziewcząt.
2. Ogłoszenie zbiórki materiałów opatrunkowych dla dzieci z Afryki "Opatrunek na
ratunek"
3. Konkurs na zająca wielkanocnego (do 19.03.2018 poniedziałek)

KWIECIEŃ
1. Konkurs plastyczny - "Piękno wokół nas" dla klas I-III sp

MAJ
1. Zakończenie zbiórek nakrętek, baterii, makulatury, puszek - podsumowanie.

CZERWIEC
1. Podsumowanie całorocznej pracy.
2. Współorganizacja Dnia Dziecka

ZADANIA STAŁE
•
•
•
•
•
•

Wylosowany numerek – codziennie.
Dzień bez pytania – raz w miesiącu.
Spotkania z Dyrekcją Szkoły w celu koordynacji działań Samorządu
Uczniowskiego.
Rozprowadzanie gazety „Życie gminy Krzemieniewo” – miesięcznik.
Radiowęzeł.
Udział w akcjach charytatywnych.
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