Zadania do wykonania:








Wrzesień
Wybory Samorządu Uczniowskiego
Ustalenie planu działań na cały rok.
Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.
Założenie zakładki SU na stronie internetowej szkoły.
Zaktualizowanie ściennej gazetki SU.
Organizacja akcji Nakręcamy się na pomoc – zbieranie nakrętek w celu charytatywnym.
Głośne czytanie klasyki literatury dziecięcej na świetlicy.






Październik
Włączenie się do akcji Towarzystwa Nasz Dom „Góra Grosza” .
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
Dzień Komisji Edukacji Narodowej - konkurs - Rozpoznaj Pracownika szkoły po zdjęciu z dzieciństwa.
Organizacja akcji Nakręcamy się na pomoc – zbieranie nakrętek w celu charytatywnym.







Listopad
Porządkowanie grobu byłego dyrektora szkoły, zapalenie zniczy również na grobie nieznanego żołnierza.
Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
Akcja „Śniadanie daje moc” – konkurs międzyklasowy na najzdrowsze drugie śniadanie.
Akcja – Jesteśmy ekologiczni, segregujemy śmieci.
Andrzejki – dyskoteka oraz wróżby andrzejkowe.








Grudzień
Szkolne mikołajki – Mikołaj rozdaje Szczęśliwy numerek”
Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”- zbiórka upominków do Domu Dziecka.
Nie zapomnimy tamtych dni – w rocznicę powstania Solidarności.
Razem na Święta – udział w akcji MEN
Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego- sprzedaż kartek bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych.
Konkurs na najoryginalniejszą dekorację świąteczną.




Styczeń
Dzień Babci i Dziadka – gazetka, przesyłanie życzeń starszym, samotnym osobom.
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.




Apel podsumowujący pracę w I półroczu.
Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji klas – najlepsze wyniki klasowe.





Luty
Bal karnawałowy.
Walentynki - Poczta Walentynkowa, ubieramy się w kolorze miłości.
Zbiórka karmy dla zwierząt.






Marzec
Być kobietą, być kobietą - Dzień Kobiet w naszej szkole – życzenia oraz gesty życzliwości wobec wszystkich kobiet w szkole.
Żyj kolorowo - witamy wiosnę na kolorowo.
Konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczną.
Organizacja kiermaszu wielkanocnego na cele charytatywne.





Kwiecień
Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczną.
Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej.





Maj
Wykonanie gazetki nawiązującej do Dnia Flagi oraz 3 Maja.
26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.









Czerwiec
1 czerwca – Dzień Dziecka – dzień sportów alternatywnych.
Święto Patrona Szkoły.
23 czerwca – Dzień Ojca.
Pożegnanie klas VIII.
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 i sporządzenie sprawozdania z pracy.
Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.
Cały rok:
Spotkania prezydium Samorządu Uczniowskiego.




















Prowadzenie zakładki SU na stronie internetowej szkoły.
Aktualizowanie ściennej gazetki SU.
Współzawodnictwo klasowe – najwyższa średnia, najlepsza frekwencja, najaktywniejsza klasa.
Akcja nakrętki.
Akcje charytatywne - Pomóż i Ty”.
Reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i gminnych.
Współdziałanie z władzami szkolnymi, instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi, nauczycielami przedmiotów i
wychowawcami klas.
Praca na rzecz szkoły.
Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.
Sprzątamy Rzezawę.
Szczęśliwy Numerek.
Wysyłanie wesołych kartek z pozdrowieniami do chorych uczniów (powyżej 2 tygodni).
Apel w każdy ostatni wtorek miesiąca – podsumowanie miesiąca i plany na kolejny miesiąc.
Bank pomysłów i wniosków.
Szczęśliwy Numerek.
Pogotowie Naukowe – pomoc koleżeńska.
Lubię poniedziałki – Uśmiechnięty poniedziałek.
Cichy bohater.

