Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

PLAN PRACY SAMORZĄDU SŁUCHACZY
ROK SZKOLNY 2016/2017
Cele pracy Samorządu Słuchaczy:
-

-

Współorganizowanie uroczystości szkolnych zawartych w terminarzu
imprez szkolnych,
Promowanie szkoły poprzez udział w imprezach kulturalnych
i akcjach charytatywnych,
Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży,
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu swoich
problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami
w realizacji celów dydaktyczno- wychowawczych szkoły,
Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania
oraz wzajemnego wspierania się,
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie
warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny.
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MIESIĄC

ZADANIA

Wrzesień

 Udział w organizacji uroczystości rozpoczęcia roku
szkolnego i obchodach 77 rocznicy wybuchu II wojny
światowej,
 Wybory samorządów klasowych,
 Wybór Rady Samorządu Słuchaczy,
 Opracowanie rocznego planu pracy Samorządu
Słuchaczy,
 Współpraca w zaplanowaniu kalendarza wycieczek
szkolnych i ich regulaminu,

Październik

 Przeprowadzenie akcji „Szkoło, pomóż i Ty” na rzecz
osób niewidomych i niepełnosprawnych,
 Przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,
 Organizacja konkursu fotograficznego „Barwy jesieni”.

Listopad

 Udział w porządkowaniu mogił żołnierskich, złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy,
 Przedstawianie dyrekcji, Radzie Pedagogicznej opinii oraz
potrzeb koleżanek i kolegów – działania całoroczne,
 Organizowanie samopomocy koleżeńskiej – działania
całoroczne.

Grudzień

 Pozyskiwanie środków finansowych lub produktów
na przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych
uczniów naszej szkoły w ramach współpracy z Klubem
Wolontariatu,
 Organizacja Wigilii klasowych,

Styczeń

 Współorganizowanie koncertu i zbiórki charytatywnej
na rzecz WOŚP-u,
 Podsumowanie pracy za I semestr,

Luty

Marzec

 Włączanie się w akcje charytatywne we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku na rzecz osób
potrzebujących z naszej gminy,
 Podsumowanie kolejnego Finału WOŚP – u,
 Organizacja zbiórek plastikowych nakrętek na rzecz osób
niepełnosprawnych „Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki” (we
współpracy z Klubem Wolontariatu).
 Współpraca w organizowaniu spotkań z absolwentami
liceum i przedstawicielami wyższych uczelni,
 Współpraca z dyrekcją szkoły przy przygotowaniu
materiałów promocyjnych – foldery, prezentacja
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multimedialna promujący LO dla Dorosłych.
Kwiecień

 Przygotowanie oprawy artystycznej oraz udział
w uroczystym zakończeniu szkoły przez słuchaczy kl. III,
 Organizacja konkursu „Wiosna w obiektywie”,
 Współpraca w zakresie przygotowania spotkań
z przedstawicielami organizacji wspomagających szkołę,
 Udział w promocji Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych.

Maj

 Organizacja zbiórki makulatury i zużytych baterii
(działanie całoroczne),

 Udział w uroczystościach upamiętniających pacyfikację
Strużek,
 Podsumowanie całorocznej pracy,

Czerwiec

Opracowała:
Dorota Pszczoła

