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Gimnazjum nr 35 w Poznaniu 

GIMNAZJUM NR 35 W POZNANIU 

Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:  
 
∗ tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez kształtowanie  poczucia 

odpowiedzialności za podjęte zadania,  

∗ budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,  
∗ rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,  

∗ tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne)  

∗ tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,  

∗ bezpieczeństwo w szkole,  

∗ dbanie o mienie szkoły i przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu,  

∗ dbanie o dobre imię szkoły,  

∗ budowanie poczucia odpowiedzialności za innych, wzajemnego szacunku i tolerancji.  
 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2014/2015 tworzą:  
 
Zarząd SU: 
 
 - przewodniczący : Radosław Niedźwiedź, kl. III A 
 - zastępca przewodniczącej: Kasia Bemke, kl. III B  
 - skarbnik: Julia Dolata, kl. III A 
 - sekretarz: Joanna Podgórska, kl. II B 

Rada Samorządów Klasowych: 

Klasa I A: Adrianna Wójkiewicz, Emilia Davtyan, Mateusz Łukasiewicz 

Klasa I B: Martyna Werwińska, Antonina Marciniak, Karolina Szałamacha 

Klasa II A: Jędrzej Sobusiak, Julia Łyssowska, Anna Davtyan 

Klasa II B: Weronika Kowalewska, Kozłowski Jakub, Grzesiecki Jakub 

Klasa III A: Aneta Olejnik, Radosław Niedźwiedź, Jan Mańkowski 

Klasa III B: Kasia Bemke, Julia Dolata, Joanna Podgórska 

 

Opiekun SU:  Ewa Kalinowska 

 

 

PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ: 

 

Wrzesień 

∗ Wybory na opiekuna SU. 

∗ Pomoc przy organizacji rajdu szkolnego z okazji „Dnia Ziemniaka” (otrzęsiny klas pierwszych). 
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∗ Realizacja ogólnopolskiego  projektu „Samorządy mają głos” (kampania przedwyborcza, debata 

kandydatów, powołanie komisji wyborczej, przeprowadzenie wyborów, liczenie głosów i ogłoszenie 

wyników, powołanie grupy osób wchodzących w skład Zarządu SU. 

∗ Ustalenie zasad współpracy i miejsc spotkań, propozycje uczniów. 

∗ Przypomnienie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 35 w Poznaniuna rok szkolny 

2014/2015 oraz regulaminu „szczęśliwego numerka”. 

∗ Opracowanie planu pracy i harmonogramu gazetek ściennych na rok szkolny 2014/2015. 
 

Październik 

∗ Organizacja Święta KEN i Dnia Nauczyciela (pasowanie uczniów pierwszych klas gimnazjalnych, złożenie 

uroczystych życzeń). 

∗ Organizacja wycieczki do Wrocławia. 

∗ Akcja charytatywna „Pluszowe Misie” – dla fundacji „Mam marzenie”. 

∗ Konkurs na zdjęcie lub logo fanpage'a. 

∗ Zorganizowanie wyjścia do kina. 

 

Listopad 

∗ Realizacja projektu „Mały patriota” – lekcje dotyczące świąt narodowych prowadzone przez 

gimnazjalistów w poszczególnych klasach nauczania początkowego. 

∗ Organizacja maratonu filmowego. 

∗ Przeprowadzenie debaty dotyczącej praw ucznia. 

Grudzień 

∗ Pomoc przy organizacji baliku dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 61. 

∗ Zorganizowanie kiermaszu świątecznego w dniu spotkania z rodzicami. 

∗ Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na najładniejszą salę w wystroju bożonarodzeniowym. 
∗ Życzenia świąteczne. 

 
Styczeń 

∗ Zorganizowanie szkolnego sztabu WOŚP (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). 

∗ Bal karnawałowy 2015. 

∗ Wizyta w Ośrodku Pomocy Społecznej (przygotowanie paczek). 

 

Luty 

 
∗ Podsumowanie pracy SU w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. 

∗ Wykonanie filmu promującego naszą szkołę. 

 

Marzec 

∗ Organizacja Dnia Kobiet. 

∗ Pomoc przy organizacji „Drzwi otwartych”. 

 

Kwiecień 

∗ Udział w projekcie Sejmu RP i KOSS – debaty przeprowadzane przez chętnych uczniów. 

 

Maj 

∗ Wielkie sprzątanie szkoły. 
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Czerwiec 

∗ Pomoc przy organizacji festynu szkolnego. 

∗ Pożegnanie klas trzecich. 

∗ Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2014/2015. 
 

 

Ponadto Samorząd Uczniowski przez cały rok:  

 

∗ pomaga w realizacji programu wychowawczego oraz profilaktycznego  

∗ jest odpowiedzialny za dwie gazetki ścienne na korytarzu,  

∗ dba o aktualizację strony internetowej szkoły – zakładka „Samorząd Uczniowski”, 

∗ aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły,  

∗ współpracuje z Dyrekcją, biblioteką, psychologiem szkolnym oraz świetlicą,  

∗ promuje szkołę w środowisku lokalnym, zwłaszcza w społecznościach Szkoły Podstawowej, 

∗ przypomina o bezpiecznym zachowaniu się w szkole, przestrzeganiu Statutu szkoły, przeciwdziałaniu 

agresji słownej i fizycznej, 

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy 

 

 

HARMONOGRAM GAZETEK W KLASACH I NA KORYTARZU SZKOLNYM 

 

Miesiąc Temat  Termin wykonania  

Wrzesień 75. rocznica wybuchu II wojny światowej 

Dzień Chłopaka 

1.09.2014 r. 

25.09.2014 r. 

   

Październik Święto Edukacji Narodowej i życzenia dla grona 

pedagogicznego 

7.10.2014– klasa 3b 

Listopad Wszystkich Świętych 

Święto Niepodległości 

25.10.2014 - kl.1a 

4.11.2014 - kl.1b 

Grudzień Stan wojenny w Polsce 

Boże Narodzenie 

96. rocznica wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919 

9.12.2014 - kl.2a 

16.12.2014 - kl.2b 

17.12.2014 - kl. 3a 

Styczeń Dzień Babci i Dziadka 17.01.2015 - kl.3b 
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Luty Wyzwolenie Poznania spod okupacji niemieckiej 

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

12.02.2015 - kl.1b 

13.02.2015 –kl. 1a 

Marzec Dzień Kobiet 

Wiosna 

5.03.2015 - kl.2a 

17.03.2015 - kl.2b 

Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej  

Wielkanoc 

2.04.2015 - kl.1a 

25.03.2015 - kl.1b 

Maj Święto Konstytucji 3 maja 

Dzień Matki i Dzień Ojca 

Dzień Dziecka 

28.04.2015 - kl.2a 

19.05.2015 - kl.2b 

29.05.2015 – kl.3a 

Czerwiec Poznański Czerwiec 1956 r. 

Wakacje 

16.06.2015 - kl.3b 

24.06.2015 - kl.1a 

 

Gazetki będą sprawdzane przez specjalnie powołaną komisję. 

Kryteria oceny gazetek: zgodność z tematem, staranność wykonania, inwencja 

twórcza.  

Zgodnie z kryteriami każda klasa za wykonanie gazetki może zdobyć  

10 punktów.  

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego został przyjęty w dniu 08.10.2014r. 

 

    


