w roku szkolnym 2015/2016
Najważniejsze cele, jakie stawia sobie Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2015/2016:
tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów przez
wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania,
stworzenie warunków mających na celu indywidualne i zespołowe działania na rzecz
innych,
podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w Gimnazjum nr 11,
rozwój zainteresowań i organizowanie czasu wolnego,
włączanie rodziców w sprawy związane z życiem naszego gimnazjum
Na ten rok Samorząd Uczniowski zaplanował do realizacji następujące zadania:

WRZESIEŃ:
•

Organizacja uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

•

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 1 września, 17 września

•

Modyfikacja regulaminu Dnia bez mundurka (zmiana terminarza)

•

Spotkanie organizacyjne z SU - wstępne ustalenie kalendarza imprez
oraz uroczystości przewidzianych do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

•

Spotkanie opiekunów SU szkoły z uczniami gimnazjum; ustalenie terminu
cotygodniowych spotkań i zasad współpracy - przedstawienie kalendarza imprez na
bieżący rok szkolny - zebranie innych propozycji od uczniów.

•

Apele porządkowe dla uczniów szkoły: prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum
nr 11 w Koszalinie, organizacja pobytu w szkole, czystość, bezpieczeństwo, sprawy
bieżące.
PAŹDZIERNIK

•

Opracowanie regulaminu akcji Szczęśliwy numerek.

•

Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

•

Opracowanie regulaminu oraz harmonogramu ligi zadaniowej o tytuł Superklasy
2015/2016

•

Współorganizacja imprezy integracyjnej dla klas I „Pokaż, na co Cię stać”.
LISTOPAD
•

Udział Samorządu Uczniowskiego w uroczystościach miejskich z okazji
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

•

Udział pocztów sztandarowych w Dniu Sztandaru

•

Obchody Święta Niepodległości - uroczysty apel.

•

Udział pocztu sztandarowego w obchodach Dnia Niepodległości 11 listopada

•

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

•

Zabawy andrzejkowe klas: I, II, III gimnazjum - dyskoteki, gry i konkursy, słodki
poczęstunek.
GRUDZIEŃ

•

Święta Bożego Narodzenia: przygotowanie okolicznościowej dekoracji szkoły,
pomoc w przygotowaniu uroczystego apelu świątecznego.

•

Pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego; sprzedaż stroików, upominków
i kartek.
STYCZEŃ

•

Podsumowanie efektów pracy Samorządu Uczniowskiego – zaplanowanie działań
na nowy semestr - propozycje.

•

Organizacja zabaw karnawałowych dla klas I-III gimnazjum.
LUTY

•

Zorganizowanie w szkole Walentynkowej poczty.

•

Rozpoczęcie przygotowań do organizacji balu absolwentów gimnazjum.
Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców.
MARZEC

•

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet.

•

Organizacja konkursu na najciekawiej i najbardziej oryginalnie przebraną klasę

„Kolorowo powitajmy wiosnę.”
KWIECIEŃ
•

Organizacja dnia otwartego szkoły – promocja szkoły w środowisku lokalnym.

•

Współorganizacja balu gimnazjalistów.

•

Udział Pocztu Sztandarowego w obchodach Dnia Pioniera.
MAJ

● Udział Pocztu Sztandarowego 2 maja – święto upamiętniające Dzień Flagi
•

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja – udział Samorządu Uczniowskiego
w uroczystościach miejskich.

•

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej „Olimpiada Wyobraźni 2016”
CZERWIEC

•

Uroczysty bal absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

•

Giełda podręczników dla uczniów naszego gimnazjum oraz przyszłorocznych
gimnazjalistów.

•

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016; pożegnanie absolwentów klas
III gimnazjum; przekazanie sztandaru klasom II gimnazjum i obowiązków
przewodniczącego SU

CAŁY ROK
1. Współpraca z samorządami klasowymi i wychowawcami klas.
2. Całoroczne sprawowanie nadzoru nad odpowiednim noszeniem jednolitego stroju
szkolnego.
3. Włączenie Rodziców do współpracy na rzecz szkoły, organizacji konkursów,
uczniowskiej samorządności.
4. Organizacja świąt okolicznościowych: Dzień Pluszowego Misia, Święto Czekolady,
Dzień Życzliwości itp.

