Plan pracy - harmonogram działań
na rok szkolny 2017/18
I semestr roku szkolnego
1. Wrzesień, październik
- Wybory samorządów klasowych, wybór prezydium samorządu.
- Współpraca w zakresie uruchomienia „Małego samorządu” (samorządu klas
1-3) - przekazanie wiedzy na temat kampanii wyborczej, m.in. przygotowania
przez młodszych kolegów i koleżanek programów wyborczych .
2. Listopad
- Ustalenie struktury samorządu.
- Ustalenie regulaminu samorządu.
- Ustalenie planu pracy.
- Przekazanie p. dyrektor wniosków z pierwszej dyskusji nt. spraw bieżących konstruktywne rozwiązanie bieżących problemów we współpracy z dyrekcją.
- szeroka akcja informacyjna na temat recyclingu – przygotowanie do
zastosowania koszy recyclingowych w szkole.
3. Grudzień
- „Szczęśliwy numerek” - przedstawienie p. dyrektor propozycji dodatkowej
ulgi w ocenianiu przygotowania ucznia do lekcji.
- Dzień gier planszowych ( przygotowanie i rozdzielenie zadań ).
- Akcja charytatywna – pozyskanie środków dla potrzebujących,
zorganizowanie przekazania darów.
- Przygotowanie choinki szkolnej z ozdobami ręcznie wykonanymi przez
uczniów.
- „Wydarzenia” – gazetka informująca o istotnych wydarzeniach. Ustalenie
harmonogramu pracy.

4. Styczeń
- Zainstalowanie w szkole koszy do recyclingu - ustalenie miejsc i sposobu
funkcjonowania koszy.
- Kawiarenka literacka - omówienie formuły i sposobu funkcjonowania
kawiarenki, ustalenie cyklu spotkań, przydzielenie zadań.
II semestr roku szkolnego
Pomysły i zadania, które są w planach:
- Zainstalowanie w szkole automatów do dezynfekcji rąk.
- Przegląd talentów (inna organizacja tego wydarzenia niż do tej pory).
- Wyjście do kina na film, który będzie wybrany przez uczniów i
zaakceptowany przez dyrekcję.
- Jedno lub dwa spotkania z osobami, które porozmawiają z uczniami o tym jak
radzą sobie ze swoimi ograniczeniami (np. osoba niewidząca).
Dodatkowe informacje
- Samorząd na dzień dzisiejszy jest na etapie przygotowywania się do zadań na
drugi semestr. Kolejne spotkania przyniosą bardziej szczegółowe rozwiązania .
- Samorząd aktualnie poświęca wiele czasu, aby zapoznać się ze zdaniem
poszczególnych członków i uzgodnić stanowisko w dyskutowanych sprawach.
- Warto pracować z poczuciem, że kwestie sporne są rozstrzygane w sposób
zgodny z regułami - dyskusja, glosowanie.
- Plan pracy II semestru będzie w pełni gotowy na koniec grudnia.

Opiekun samorządu: Bernadeta Obrębowska.

