Miesiąc

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

1.Spotkania organizacyjne

1.- wybór
wiceprzewodniczącego
- ustalenie planu działań SU na
rok szkolny 2016/2017

2.Organizacja Dnia Patrona.

2. przygotowanie pocztu
sztandarowego.
-obsługa sprzętu
nagłaśniającego.
-ślubowanie klas pierwszych
-prowadzenie imprezy

3.Organizacja Dnia
Chłopaka.

3. - dyskoteka z okazji dnia
chłopaka
- apel na dzień chłopaka
4.Dzień pierwszaka

Październik

1.Obchody Dnia Edukacji
Narodowej.

Listopad

1.Narodowe
Święto
Niepodległości

4. - organizacja wyjścia na
Topronię i pomoc przy
konkurencjach sportowych
1. -pomoc przy
zorganizowaniu imprezy
-obsługa sprzętu
1. -pomoc w przygotowaniu
akademii
-delegacja szkoły i pocztu
sztandarowego na mszy świętej

2. Szlachetny Koncert

3. Dyskoteka Andrzejkowa
4. tydzień życzliwości

2.zaprezentowanie talentów
samorządu uczniowskiego w
skeczach, piosenkach i
przedstawieniach
3. zorganizowanie dyskoteki
andrzejkowej
4. wybieranie koloru na każdy
dzień tygodnia, poczta
życzliwości, wybieranie w
każdej klasie króla i królowej
życzliwości i przyczepianie
życzeń i wierszyków na
drzewko życzliwości

Grudzień

1.Mikołajki

2.Kiermasz ciast i konkursy
wypiekowe

3.Jasełka
Styczeń

1.Konkurs kolęd

2. WOŚP
Luty

1. Walentynki

2. Tłusty czwartek
Marzec

Kwiecień
Maj

1. Dzień kobiet

1.losy mikołajkowe:
dodatkowe
nieprzygotowanie, dzień bez
kapci, talony na wybraną
rzecz w sklepiku itp.
2. każda klasa przygotowuje
babeczkę, która będzie brała
udział w konkursie pod
uwagę brana będzie
kreatywność i wielkość
3. pomoc przy wystawieniu
przedstawienia jasełkowego
1. każda klasa bierze udział w
konkursie na zaprezentowanie
wybranej kolędy (minimum
jeden przedstawiciel)
2. szkolna zbiórka pieniędzy z
pomocą wolontariuszy
1. Poczta walentynkowa,
dyskoteka
walentynkowa,
czerwony element
ubrania
2. Konkurs jedzenia
pączków
1.Pomoc w organizacji akademii

2. Pierwszy Dzień Wiosny

2.Apel: konkurs disco polo,
konkurs talentów, przebrania

3. Rekolekcje
Wielkopostne

3.Pomoc w organizacji

1. Święto Konstytucji 3
Maja

1.Pomoc przy organizacji
apelu. Udział
przedstawicieli szkoły i
pocztu sztandarowego na
mszy w kościele
parafialnym

2. Festiwal nauki

3. Przedmiotowe konkursy
szkolne, projekty
naukowe

3. Dzień Ziemi

3. Konkurs o wiedzy
ekologicznej, sprzątanie
okolicy szkoły.

Czerwiec

1. Dzień sportu i Dzień
Gimnazjalisty
2. Bal 3-klas
3. Zakończenie roku

szkolnego 2016/17
Cały rok

1. Wykonywanie gazetek
okolicznościowych na
tablicy ogłoszeń
2. Prowadzenie akcji
informacyjnych i
reklamowych
3. Pomoc w innych
działaniach i pracy szkoły

1.Pomoc w organizacji
2.Organizacja i prowadzenie
imprezy
3.Pomoc w zorganizowaniu
akademii, obecność pocztu na
mszy, organizacja uroczystości
zakończenia klas I i II.

