Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
II Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Jaworznie
w roku szkolnym 2019/2020
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Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie
odpowiedzialności za podejmowane zadania,
dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w
szkole.

Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

Tworzenie ceremoniału szkolnego.

Wyboru samorządów klasowych

Wychowawcy

I tydzień września

Organizowanie pracy SU, ustalenie terminu zebrań i spotkań z Dyrektorem
szkoły

Wychowawcy, opiekun SU

II tydzień września

Prowadzenie dokumentacji SU

Opiekun SU, protokolant, skarbnik

Cały rok

Powołanie sekcji kulturalnej, dekoracyjnej, sportowej, medialnej – wybór
członków, przydzielenie zadań

Opiekun SU, zarząd SU

II tydzień września

Zapoznanie się uczniów z dokumentami szkoły

Wychowawcy klas (szczególnie klas I)

Wrzesień

Współpraca SU z Dyrektorem, pedagogiem, nauczycielami i pracownikami
szkoły

Opiekun SU, Dyrektor, nauczyciele,
pracownicy szkoły

Cały rok

Dbałość o ład i estetykę szkoły

Wszyscy uczniowie

Cały rok

Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią

Wszyscy uczniowie

Cały rok

Promowanie szkoły w szkołach podstawowych: spotkania w szkołach,
uczestnictwo w targach promocyjnych szkół średnich

Zespół ds. promocji szkoły

Wg kalendarza

Organizowanie Dnia Otwartego, Zmagań Konkursowych z LO2.

Wychowawcy klas odpowiedzialnych
za imprezy, zespół ds. promocji
szkoły.

Marzec, kwiecień

Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.

Wszyscy uczniowie

Cały rok

Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami.

Wszyscy uczniowie

Cały rok

Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i
osobami kompetentnymi w celu ustalenia działań profilaktycznych.

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Wg kalendarza

Organizacja obozu integracyjnego klas I.

Wicedyrektor szkoły, wychowawcy
klas I

Październik

Udział w szkolnych uroczystościach.

Wszyscy uczniowie

Wg kalendarza

Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.

Opiekun pocztu sztandarowego

Wg kalendarza

5.

Integracja społeczności uczniowskiej,
kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej,
opiekuńczej;
wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów

Organizacja: Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Mikołajek, Walentynek, Dnia Dziecka

Wszyscy uczniowie

Wg kalendarza

Zaplanowanie i przeprowadzenie projektów uczniowskich (akcje charytatywne)

Koło wolontariatu

Wg potrzeb

Plan pracy na następny rok szkolny.

Rada SU

Czerwiec 2020 r.

Organizacja Dnia Sportu

Klasa odpowiedzialna za imprezę

Czerwiec 2020

Pomoc w organizacji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Rada SU

Wrzesień 2019,
czerwiec 2020

Cykliczne spotkanie przedstawicieli samorządów klas.

Opiekun SU

Wg harmonogramu

Współorganizowanie imprez szkolnych (m. in. Dzień Edukacji Narodowej,
Wigilia Szkolna, Walentynki, zakończenie roku szkolnego) oraz klasowych (wg
planu profilaktyczno - wychowawczego). Wybór najlepszej imprezy roku
szkolnego.
- Konkursy w ramach działalności radia TOP,
- Organizacja konkursów np. Fotograficznego.
- Turniej: League of Legends, Counter Strike, Orverwatch.

Wychowawcy klas odpowiedzialnych
za imprezy

Wg kalendarza imprez

Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych – udział w akcjach
charytatywnych, zachęcanie klas do współzawodnictwa w organizowaniu zbiórki
pieniędzy na cele charytatywne.

Koło charytatywne

Wg potrzeb

Zbieranie opinii uczniów dotyczących ich problemów i pracy szkoły.

Wszyscy uczniowie

Cały rok

Zgłaszanie osób potrzebujących pomocy.

Wszyscy uczniowie

Cały rok

Organizowanie samopomocy koleżeńskiej w klasach.

Wszyscy uczniowie

Cały rok

