Plan pracy samorządu uczniowskiego
w roku szkolnym 2016/2017

Wrzesień 2016
1. Dzień Chłopaka (30 IX):
- wybory Mistera Gimnazjum nr 1.
2. Przygotowania do wyboru zarządu samorządu uczniowskiego:
- ogłoszenie kalendarza wyborczego;
- zgłaszanie kandydatów;
- kampania wyborcza kandydatów w postaci plakatów informacyjnych i ulotek.
Październik 2016
1.Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego, wybory Rzecznika Praw Ucznia.
2. Dzień Edukacji Narodowej (14 X):
- wybory „Nauczyciel roku” w kategoriach: „Profesor”, „Śmieszek”, „Przyjaciel”, „Mistrz”;
- złożenie życzeń i kwiatów na ręce dyrekcji Gimnazjum nr 1.
3. Światowy Dzień Origami (24-31 X):
- konkurs indywidualny na najbardziej oryginalne origami.

Listopad 2016
1. Międzynarodowy Dzień Tolerancji (16 XI ):
- konkurs indywidualny na plakat.
2. Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 XI):
- osoby, które tego dnia będą miały ze sobą pluszową maskotkę, będą niepytane;
- konkurs na największego misia przyniesionego do szkoły;
- dyskoteka.
3. Andrzejki (30 XI):
- akcja „Ciastolandia”;
- powstanie stoisk wróżbiarskich.
4. Akcja charytatywna „Szlachetna paczka”.
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Grudzień 2016
1. Mikołajki pod hasłem „Czerwona czapka świętego Mikołaja” (6 XII):
- uczniowie, którzy założą czerwone czapki podobne do nakrycia głowy św. Mikołaja, będą niepytani;
- Mikołaj rozdaje cukierki uczniom szkoły;
- konkurs sześć czapek św. Mikołaja.
2. Konkursy z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
- najdłuższy łańcuch;
- „Najbardziej Świąteczna Klasa”;
- konkurs kolęd.
3. Akcja charytatywna „Szlachetna paczka”.
Styczeń 2017
1. Zabawa karnawałowa – bal przebierańców.
2. Konkurs na najbardziej okazałą budowlę ze śniegu (w zależności od warunków pogodowych).

Luty 2017
1. Walentynki (14 II):
- akcja „Ciastolandia”;
- skrzynka na kartki walentynkowe;
- poczta Walentynowa.
2. Tłusty czwartek (23 II):
- konkurs dla uczniów i nauczycieli w jedzeniu pączków na czas.

Marzec 2017
1. Dzień Kobiet pod hasłem Elitarne Gimnazjum Żeńskie (8 III):
- wszystkie dziewczęta i przebrani chłopcy będą tego dnia niepytani;
- wybory Miss Gimnazjum nr 1.
2. Pierwszy dzień wiosny (20 III):
- konkurs „Wybieramy najbardziej kolorową klasę (uczniów)”.
3. Akcja charytatywna „Lekarze bez granic”.

Kwiecień 2017
1. Prima aprilis (1 IV):
- Dzień Klauna (pokaz sztuczek, skeczy).
2. Konkursy wielkanocne:
- „Najładniejsza kartka świąteczna”;
- poszukiwanie ukrytych na terenie szkoły pisanek.
3. Akcja charytatywna „Lekarze bez granic”.
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Maj 2017
1. Dzień Matki (25 V):
- „Laurka dla Mamy” (wszyscy uczniowie na godzinie wychowawczej wykonują laurki, konkurs na
najładniejszą laurkę).
2. Noc gier i zabaw.
3. Akcja charytatywna „Lekarze bez granic”.

Czerwiec 2017
1. Obchody Dnia Dziecka na terenie szkoły (1VI):
- uczniowie posiadający atrybut (np. grzechotka, smoczek) małego dziecka będą niepytani;
- dyskoteka;
- turniej karaoke.
2. Przygotowanie dyplomów i nagród będących podziękowaniem za pracę w samorządzie.
3. Pożegnanie klas trzecich w imieniu samorządu uczniowskiego.

Opiekunowie samorządu uczniowskiego:

Zarząd samorządu uczniowskiego:
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