
   SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

    W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 

Przewodniczący :  Pawłowski Wojciech 6 m 2 

Z-ca przewodniczącego :  Piskorz Dominik 6 m 3  

Skarbnik :  Rutka Pola 4 m 1 

Kronikarz :  Smolarek Julia 4 m 3 

                     Van der  Moeren Adrianna 3 m 2 

Rzecznik samorządu :  Górska Daria 6 m 2 

                                        Szałachowska Gabriela 5 m 3                  

                                        Krzemień Stanisław 4 m 1 

Koordynator akcji charytatywnych : Jabłoński Stanisław  4 m 3   

                                                              Wieczkowski Aleksander  4 m 3 

 Zespół informacyjny :  Chrapkowska Alicja 6 m 1 

                                        Wojciechowska Gabriela 6 m 1        

                                        Jedynasta- Kucio Wiktoria 4 m 1 

                            

                         Opiekunowie:                                               

                             Brygida Pomianowska                                                                                      

                             Hanna Steciuk                                                                                                                                                                                                             

                             Dariusz Kancerski 



               PLAN DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO                                            

                                     W ROKU SZKOLNYM 2016/2017                                  

 

WRZESIEŃ 

 

 

-Wybory samorządu uczniowskiego 

-Akcja „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy” 

-Dzień Chłopaka- Plebiscyt na „Najsympatyczniejszego 

Chłopaka” 

-Wznowienie akcji „Szczęśliwy numerek” 

-Wznowienie akcji zbiórki zużytych baterii 

- Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego 

-Zebranie samorządów klasowych i powołanie Rady 

Samorządu Uczniowskiego  

-Zbiórka surowców wtórnych: makulatuty,baterii 

-Głosowanie-wybór najsympatyczniejszego chłokaka 

-Zapoznanie z regulaminem samorządu  

-Codzienne losowanie „Szczęśliwego numerka” 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 

- Plebiscyt na naj- nauczyciela 

-Wznowienie konkursu „Klasa na 100 %” 

-Wznowienie  akcji zbierania zużytych telefonów 

- Spotkanie z Dyrekcją Szkoły  

-Szkolne święto dyni 

-Przygotowanie ogłoszeń i gazetek 

-Życzenia dla wszystkich pracowników szkoły 

-Głosowanie-plebiscyt na naj-nauczyciela 

-Ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach 

roku szkolnego 

-Przedstawienie członków samorządu i planu działań 

,wnioski do dyrekcji 

 

LISTOPAD 

-Święto Niepodległości 

- Zakończenie zbiórki telefonów komórkowych 

-Andrzejki-dyskoteka 

-Akcja „Góra Grosza” 

-Wznowienie akcji „Podaruj dzieciom Iskierkę Radości” 

-Akcja zbiórki książek dla chorych dzieci 

-Udział w akademii szkolnej 

-Konkursy i zabawy dla uczniów 

-Dekoracja sali gimnastycznej 

-Gazetka, dekoracje 

-Zbiórka monet 

 

 

GRUDZIEŃ 

-Mikołajki 

-Boże Narodzenie -Udział w kiermaszu świątecznym 

-Udział w akcji „Iskierka radości”, zbiórka słodyczy, 

środków czystości i przyborów szkolnych 

-Akcja „Daj pluszaka dla Dzieciaka 

-Gazetka 

-Życzenia dla wszystkich pracowników szkoły 

-Szkolne spotkanie wigilijne – kolędowanie 

-Zorganizowanie kiermaszu świątecznego, zbiórka 

fantów, zbiórka słodyczy 

 

STYCZEŃ 

-Bal karnawałowy 

-Podsumowanie I-go półrocza 

-Zakończenie zbiórki monet-przeliczenie i przekazanie 

beneficjentom 

-„Iskierka radości”- zbiórka artykułów higienicznych 

 

-Dekoracja sali gimnastycznej  

-Przygotowanie koron dla Króla i Królowej balu 

 

LUTY 

-Dzień Patrona Szkoły 

-Walentynki-poczta walentynkowa 

-„Iskierka radości „ zbiórka artykułów szkolnych 

 

-Wystawienie Pocztu Sztandarowego przy Tablicy 

Patrona 

-Przygotowanie konkursu o Patronie Szkoły 

-Poczta Walentynkowa 

 

MARZEC 

-Dzień Kobiet 

-Konkurs plastyczny- emblemat samorządu uczniowskiego 

-21 marzec- Zwariowany Dzień Wiosny- dzień piżamowca 

-Kwiatki dla pań ( kwiatek z papieru) 

-Zabawy i konkursy dla dziewcząt  

-Gazetka okolicznościowa 

-Nagroda dla najlepiej przebranej osoby  

 

KWIECIEŃ 

-Prima-Aprilis 

-Wielkanoc-tradycje świąteczne 

-Święto ziami 

-Konkurs fotograficzny (plastyczny) „Najpiękniejszy zakątek 

naszego miasta 

-Gazetka okolicznościowa 

-Psikusy-zamiany klas lub osób w klasie 

-Życzenia swiąteczne dla pracowników i uczniów 

-Wystawa świąteczna (stroiki wielkanocne) 

-Zdjęcia konkursowe i wystawa prac fotograficznych 

 

MAJ 

-Święto Flagi 

-Konstytucja 3 Maja 

-Gra miejska-Rocznica Wyzwolenia Szczecina 

-Dzień Matki 

-Zakończenie akcji zbiórki zużytych baterii i  

-Podsumowanie konkursu „Klasa na 100 %” 

-Konkurs na kotylion 

-Udział w uroczystościach szkolnych 

-Gazetka okolicznościowa 

 

 

CZERWIEC 

-Dzień Dziecka i Święto Sportu 

-Zakończenie akcji zbierania makulatury 

-Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 i 

podsumowanie pracy SU w II półroczu  

 

-Udział w uroczystościach szkolnych 

-Ogłoszenie wyników „Klasa na 100 %” 

-Życzenia dla wszystkich uczniów naszej szkoły 

-Gazetka okolicznościowa 

-Udział w apelu 

-Nagrodzenie najlepszych uczniów 



 


