
Plan działań Samorządu Uczniowskiego
Technikum nr 7 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 w Sosnowcu

na rok szkolny 201912020
Termin Działanie Uwagi

wrzesień 1. Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Akcja: "Wyprawka dla żaka"- zbiórka artykułów

szkolnych, papierniczych dla dzieci z OWDiR w
Będzinie.

1. Ślubowanie klas pierwszych.
2. Piknik integracyjny klas L

październik 1. Wybory rzecznika praw ucznia.
2. Młodzieżowy Budżet Miasta- wybranie najlepszych

pomysłów, głosowanie na projekty.
3. Dzień Edukacji Narodowej.
4. Akcja .Psia kość"- organizacja kiermaszu

charytatywnego oraz rozpoczęcie zbiórki akcesoriów
dla podopiecznych sosnowieckiego schroniska dla
bezdomnych zwierząt.

do końca
grudnia

listopad 1. Konkurs "ABC dobrego zachowania".
2. Dzień piżamowy- Haloween.
3. Udział w debacie społecznej z udziałem Policji i

Władz Samorządowych dotyczącej zagrożeń we
współczesnej szkole.

wszyscy
nauczyciele

grudzień 1. Charytatywny kiermasz mikołajkowy
- sprzedaż ciast - zbiórka funduszy na paczki dla
dzieci z sosnowieckiego Domu Dziecka.

2. Spotkanie mikołajkowe uczniów CKZiU z dziećmi
z sosnowieckiego Domu Dziecka.

styczeń 1. CKZiU gra dla WOSP (wsparcie dla grupy
wolontariatu wg potrzeb).

2. Dzień walki z AIDS i HIV.

marzec 1. Warsztaty wielkanocne - tworzenie ozdób, kartek
przez uczniów przeznaczonych na cele
charytatywne.

2. Akcja" Osłódźmy dzieciom święta"- zbiórka
słodkości dla dzieci z Domu Samotnej Matki w
Sosnowcu.

Sprzedaż ozdób
przed
zebraniami
rodziców



Kwiecień
l. Uroczyste pożegnanie koleżanek i kolegów z klas

IVTAi IVTB.

Maj l. Udział w marszu przeciw dopalaczom,
organizowanym przez UM pod patronatem I

Prezydenta Miasta Sosnowiec.

Czerwiec l. Dzień Dziecka.
2. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Przez cały l. Działania organizacyjne: kiermasz szkolny, wybory,
rok szkolny głosowania.

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych:
akcje charytatywne, promowanie zdrowego trybu
życia, promowanie dbałości o środowisko - zbiórka
nakrętek, namawianie do przynoszenia własnych
sztućców (nie używania plastiku).

3. Działanie na rzecz podniesienia frekwencji w szkole:
- akcja" Szczęśliwy numer"- codziennie rano
losowany jest nr, osoba posiadająca ten nr w
dzienniku jest w danym dniu zwolniona z
odpowiedzi, (kartkówek i sprawdzianów wcześnie
zapowiedzianych nie zwalniamy). Nr tenjest
wywieszany w gablocie.

- kupon za 100% frekwencję w danym miesiącu na
początku każdego miesiąca wychowawca zgłasza
opiekunowi samorządu danej szkoły nazwisko
ucznia, który w minionym miesiącu miał 100%
frekwencję. Uczeń otrzymuje od opiekuna SU kupon
uprawniający go do zgłoszenia dodatkowego
np. z wybranego przedmiotu

4. Aktywne zaangażowanie w życie szkoły: udział
w uroczystościach szkolnych.

5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
i rówieśniczym
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