SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I SEMESTR 2014/ 2015

wydarzenia

termin

odpowiedzialni

wybory super chłopaka i koncert
życzeń z okazji dnia chłopaka

30 września

SU, Uczniowie działający w
radiowęźle szkolnym pod opieką
pani A. Dudzińskiej

wrzesień 2014

opiekun SU

cały rok szkolny

Uczniowie działający w radiowęźle
szkolnym pod opieką pani A.
Dudzińskiej

Akcja Kolorowy Tydzień ,
wytypowanie najliczniej
przebranych klas - 2b i 2d

październik 2014

SU pod opieką N. Kuny

Udział prezydium SU i pocztu
sztandarowego w uroczystości
pasowaniu na gimnazjalistę

październik 2014

poczet sztandarowy SU, SU
Opieka – p. Małgorzata
Karandyszowska -Rybak

30 października

SU (klasa 2f ) pod opieką N. Kuny

wizyta przedstawicieli SU na
cmentarzu i złożenie kwiatów na
grobie Andrzeja Szwalbego

listopad 2014

udział uczniów gimnazjum w
konferencji naukowej poświęconej
życiu Andrzeja Szwalbego

poczet sztandarowy SU, SU
Opieka – p. Małgorzata
Karandyszowska -Rybak

październik 2014

Wybrani uczniowie klas 3b, 2b i 2d

przygotowanie i przygotowanie
ankiety dotyczącej pracy SU
skierowanej do wszystkich uczniów
gimnazjum , omówienie wyników
ankiety na zebraniu SU,
Wytypowanie sekcji dziennikarskiej
– uczniowie z klas 3d i 2b
Prezentacja audycji muzycznych
podczas długich przerw, publikacja
artykułów muzycznych na
"fanpege'a" radiowęzła szkolnego

Impreza z okazji święta Halloween konkurs na "straszny strój",
sprzedaż babeczek
halloweenowych

Akcje charytatywne „Nakrętka”,
"Góra Grosza" i zbiórka makulatury
cały rok szkolny
Działanie w roli młodych radnych w
Młodzieżowej Radzie Miasta
Bydgoszczy

Wszyscy uczniowie – koordynacja
– p. N. Kuna, p. A. Płońska

Sandra Matyszewska,
cały rok szkolny

Kontynuacja akcji „szczęśliwy
numerek”
Opiekun SU – p. N. Kuna
cały rok szkolny

Cykliczne spotkania przedstawicieli
SU z opiekunem
Opiekun SU
cały rok szkolny
opieka nad gablotą SU
Opiekun SU
publikowanie artykułów
dotyczących życia SU na stronie
internetowej szkoły i
na Facebooku

sekcja dziennikarska SU pod
opieką opiekuna SU

Uwagi:
Zaplanowana na ten rok szkolny dyskoteka szkolna nie odbyła się z powodu małego
zainteresowania wśród społeczności uczniowskiej.

