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listopad

październik

wrzesień

Miesiące

Nr
zad.

Osoby
odpowiedzialne

1.

Organizacja i przeprowadzenie wyborów do
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

Kess Karolina
Rzeźnik Jakub

1.

Rozpoczęcie projektu „Lider Samorządu
Uczniowskiego 4 edycja”

Rzeźnik Jakub

2.

Zorganizowanie wyborów do Samorządu
Uczniowskiego.

Rzeźnik Jakub
SU

3.

Przeprowadzenie konkursu na najbardziej lubianego
oraz wymagającego nauczyciela.

członkowie SU

4.

Pasowanie na pierwszoklasistę – udział Pocztu
Sztandarowego w uroczystościach.

1.

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na
temat:
 Co Ci się w naszej szkole podoba, co
oceniasz negatywnie, jakie zmiany
wprowadziłbyś/wprowadziłabyś?
 Jak oceniasz swoje relacje z kolegami ze
szkoły, co jest w porządku, a co wymaga
poprawy?

Urbaś Ewelina
sekcja pocztu
sztandarowego
członkowie SU

2.

Przygotowanie akcji charytatywnej w dowolnej
formie i na wybrany przez samorząd uczniowski cel
– zbiórka żywności długoterminowej oraz artykułów
pierwszej potrzeby dla mieszkańców naszego
osiedla.

członkowie SU
Rzeźnik Jakub
Markwart Krystian

3.

Muzyka na przerwach.

sekcja radiowęzła

Udział Pocztu Sztandarowego w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

Rzeźnik Jakub
sekcja pocztu
sztandarowego

4.

Montaż słowno-muzyczny wyemitowany przez
szkolny radiowęzeł na temat Narodowego Święta
Niepodległości.

sekcja radiowęzła

5.

Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na
temat „Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak
się przed tym bronić”.
Przygotowanie szkolnej gazetki o tematyce
bożonarodzeniowej.

członkowie SU

Kolędy i piosenki o tematyce świątecznej na
przerwach.

sekcja radiowęzła

1.

grudzień

Zadania do wykonania

2.

Uwagi

członkowie SU

2

1.

Przeprowadzenie ankiety: Jak oceniasz pracę
samorządu uczniowskiego w swojej szkole oraz czym
powinien się zająć?

członkowie SU

2.

Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na
temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się
przed tym bronić”.

członkowie SU
Nauczyciele

1.

Przeprowadzenie dnia talentu w szkole. W tym dniu,
na zorganizowanej przez samorząd uczniowski
uroczystości, uczniowie będą mogli zaprezentować
swoje talenty, np. muzyczne, taneczne,
gimnastyczne.
Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia
sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych, w
kilku wybranych dyscyplinach.

członkowie SU
Rzeźnik Jakub
Urbaś Ewelina

1.

Pomoc przy organizacji „Dnia otwartych drzwi w
ZS12”.

członkowie SU

1.

Udział Pocztu Sztandarowego w obchodach Dnia 3
Maja

Urbaś Ewelina
sekcja pocztu
sztandarowego

Pomoc w organizacji i uczestnictwo w Festynie
Środowiskowym.
Pomoc przy zakończeniu roku szkolnego.

Urbaś Ewelina
Rzeźnik Jakub
członkowie SU

luty

styczeń
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czerwiec

maj

kwiecień

marzec

1.

Nauczyciele WF
członkowie SU
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