Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.
Organizacja pracy SU:
1. Wybory do Samorządu uczniowskiego (IX),
2. Zaplanowanie prac Samorządu uczniowskiego (IX),
3. Uaktualnienie Regulaminu (IX).
Organizacja imprez, apeli i wyjść:
1.
2.
3.
4.
5.

Dzień nauczyciela: Kawiarenka (IX),
Wyjście na Cmentarz „Ku pamięci Zasłużonych” (XI),
Andrzejki-dyskoteka (XI)
Zabawa karnawałowa (I),
Dzień Wiosny-Poezja wiosenna (III).

Akcje charytatywne:
1.
2.
3.
4.
5.

Zbiórka materiałów szkolnych (X),
Świąteczna paczka (XII)
Góra grosza (I)
Zbiórka artykułów dla zwierząt ze schroniska (III/IV)
Wolontariat.

Konkursy:
1.
2.
3.
4.

Kącik czystości, wystrój klasy-jesienne konkursy (X),
Konkurs „1 z 11” (XI)
Konkurs „Mam talent” (III),
Konkurs na pisankę wielkanocną (III).

Warsztaty pozalekcyjne:
1.
2.
3.
4.

Warsztaty jesienne dekoracje (X),
Dzień Ziemi-warsztaty naukowe (IV),
Przerwa z Harcerzami-kreatywne zabawy (VI),
Dzień z grami planszowymi (V).

Spotkania:
1. Spotkanie z podróżnikiem (XI).
Kiermasze:
1. Kiermasz baniek choinkowych (XII),
2. Kiermasz walentynkowy (II).
Prelekcje:
1. „Bezpieczeństwo w czasie wolnym” (I).

Podjęliśmy działania w ramach wolontariatu, nawiązaliśmy współpracę
z przedstawicielami Rady Dzielnicy XII w ramach projektu „Młodzieżowa Rada
Dzielnicy XII”.
Uczniowie klas siódmych z dużym zaangażowaniem przystąpili do współpracy. Osobą
odpowiedzialną za kontakty z przedstawicielem Rady Dzielnicy z ramienia wolontariatu został
Wiktor Śladowski.
Na terenie szkoły została utworzona Rada Wolontariatu w składzie:
Lider: Wiktor Śladowski
Członek: Patrycja Zerbst - Reiter
Członek: Karolina Sosenko
oraz opiekunowie:
Agnieszka Korpak – Perzanowska
Anna Adamczyk
Pierwszą akcją, w której wzięli udział nasi uczniowie była zbiórka pieniędzy na stypendia
podczas Koncertu w Parafii Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie podczas corocznej
„Familiady”.

W nowym składzie Samorząd Uczniowski pełen entuzjazmu i nowych pomysłów
przystąpił do pracy. Na początku października zorganizowaliśmy warsztaty „ Jesienne dekoracje”,
na których uczestnicy wykonali dekoracje oraz bukiety z materiałów przyrodniczych dostępnych
o tej porze roku.

Przyozdobiły one korytarz oraz stoliki w „Kawiarence” zorganizowanej przez SU
podczas uroczystego Dnia Nauczyciela w naszej szkole. Nauczyciele i uczniowie mogli częstować
się wypiekami przygotowanymi specjalnie na tę okoliczność przez społeczność uczniowską i ich
rodziców. Naszych Pedagogów częstowaliśmy również przepyszną kawą.

Pani Agnieszka Korpak - Perzanowska zorganizowała spotkanie z podróżnikiem
Marcinem Janikiem pod tytułem „Kaukaz”, w którym uczestniczyli uczniowie klas siódmych,
szóstych. Prelekcja prowadzona była w bardzo ciekawy sposób, prowadzący pokazywał
przedmioty związane z regionem Kaukazu oraz prezentację multimedialną ukazującą kulturę i
obyczaje tamtejszej ludności.

