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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 2015/2016 tworzą:  

 

Zarząd SU: 

 

 - przewodniczący: Piotr Pieprzyk, kl. IIIA 

 - zastępca przewodniczącego: Weronika Kowalewska, k. IIIB 

- sekretarz: Sandra Grzybek, kl. II A 

 - skarbnik: Martyna Werwińska, kl. IIB, Weronika Kubisiak, kl. IIIA 

- sekcja gazetkowa: Anna Ziembiewicz, kl. IIA 

- sekcja kulturalno-informacyjnna: Irena Zarzycka, kl. IIIA 

- sekcja „szczęśliwego numerka”: Julia Łyssowska, kl. IIIA 

Rada Samorządów Klasowych: 

Klasa I A: Antoni Pietrzak, Katarzyna Skrzypczyńska, Weronika Pobierżyn,  

Klasa I B: Marta Baraniak, Dominik Jarzembowski, Klaudia Leiszner 

Klasa II A: Adrianna Wójkiewicz, Emila Davtyan, Jagoda Janiec 

Klasa II B: Martyna Werwińska, Justyna Jędrzejak, Sylwia Chudziak 

Klasa III A: Piotr Pieprzyk, Weronika Kubisiak, Aleksandra Chudziak 

Klasa III B: Weronika Kowalewska, Wojciech Sobkowiak, Michał Wójkiewicz 

 

Opiekun SU: mgr Ewa Kalinowska 

 

 

PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ: 
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Wrzesień 

∗ wybory na opiekuna SU 

∗ realizacja ogólnopolskiego projektu „Samorządy maja głos” - kampania przedwyborcza , debata 

kandydatów,powołanie komisji wyborczej, wybory do Zarządu SU, ogłoszenie wyników wyborów) 

∗ powołanie grupy osób wchodzących w skład Zarządu SU, ustalenie zasad współpracy i miejsc spotkań, 

propozycje uczniów 

∗ współorganizacja rajdu szkolnego – otrzęsiny uczniów klas I  

∗ przypomnienie i przyjęcie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 35 w Poznaniuna rok 

szkolny 2015/2016 oraz regulaminu „szczęśliwego numerka” 

∗ opracowanie planu pracy i harmonogramu gazetek ściennychna rok szkolny 2015/2016 

∗ Dzień Chłopaka – gimnazjalistki przygotują „słodkie co nieco” dla kolegów 
 

Październik 

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

złożenie uroczystych życzeń) 

∗ organizacja wycieczki do Warszawy (m.in. zwiedzanie siedziby Sejmu RP i lekcja muzealna w Muzeum 

Powstania Warszawskiego) 

∗ akcja charytatywna na rzecz zwierząt 

∗ realizacja ogólnopolskiego projektu i uzyskanie dla szkoły certyfikatu „Szkoła demokracji” 

 

Listopad 

∗ realizacja projektu „Mały patriota” – lekcje historii i patriotyzmu prowadzone przez gimnazjalistów  

w klasach I-III szkoły podstawowej 

∗ organizacja wieczoru filmowego z cateringiem 

∗ realizacja szkolnego projektu „Wybieramy patrona szkoły” – zorganizowanie głosowania dla uczniów 

nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły oraz dla rodziców 

 

Grudzień 

∗ organizacja akcji „Mikołajek” 

∗ pomoc przy organizacji baliku dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 

∗ zorganizowanie kiermaszu świątecznego w dniu spotkania z rodzicami (15.12.15 r.) 

∗ przeprowadzenie akcji charytatywnej w ośrodku dla ludzi starszych 

∗ ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na najładniejszą salę w wystroju bożonarodzeniowym 

∗ życzenia świąteczne dla nauczycieli 
 

Styczeń 

∗ zorganizowanie szkolnego balu karnawałowego 2016 

 

Luty 

∗ podsumowanie pracy SU w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 

∗ Walentynki 

∗ przeprowadzenie akcji „Bezpieczna szkoła” 

Marzec 

∗ organizacja Dnia Kobiet 

∗ pomoc przy organizacji „Drzwi otwartych” 

∗ akcja charytatywna – praca na rzecz schroniska dla zwierząt 

Kwiecień 
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∗ udział w projekcie Sejmu RP i KOSS – debaty przeprowadzone przez chętnych uczniów 

 

Maj 

∗ organizacja majówki szkolnej 

 

Czerwiec 

∗ pomoc przy Festiwalu Projektów 

∗ pomoc przy festynie szkolnym 

∗ podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2015/2016 
 

Ponadto Samorząd Uczniowski przez cały rok:  

 

∗ pomaga w realizacji programu wychowawczego oraz profilaktycznego  

∗ jest odpowiedzialny za gazetki ścienne na korytarzu,  

∗ aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły,  

∗ współpracuje z Dyrekcją, Radą Rodziców, biblioteką, psychologiem szkolnym, nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły, 

∗ 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, 

∗ realizacja projektów szkolnych i ogólnopolskich. 

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy 
 
 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony w dniu 30.09.2015r. 

 

 

Harmonogram gazetek na korytarzu szkolnym  

 
Miesiąc 

 
Temat  Termin 

Wykonania 
(do) 

Wrzesień 76. rocznica II wojny światowej 
 

29.08.15 
kl.IIb 

Październik Święto Edukacji Narodowej i życzenia dla grona 
pedagogicznego 

7.10.2015 
kl.IIa 

Listopad Święto Niepodległości 
 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

4.11.2015 
kl.IIb 
18.11.15 SU 

Grudzień Stan Wojenny w Polsce 
 
Boże Narodzenie 
 
97. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 

9.12.2015 
kl.Ia 
16.12.2015kl.Ib 
5.01.2016 
kl.IIIa 
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Luty Walentynki 
 
Wyzwolenie Poznania spod okupacji niemieckiej 

10.02.2016 
kl.IIIb 
18.02.2016 
kl.IIa 

Marzec Dzień Kobiet 
 
Wielkanoc 

3.03.2016 
kl.IIb 
17.03.2016 
kl.Ia 

Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej 2.04.2016 
kl.Ib 

Maj Święto Konstytucji 3 maja 
 
Dzień Matki i Dzień Ojca 

28.04.2016 
kl.IIIa 
19.05.2016 
kl.IIIb 

Czerwiec Poznański Czerwiec 1956 r. 16.06.2016 
kl.IIa 

 

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  
9 punktów. Pod koniec roku szkolnego zwycięzcy otrzymają nagrodę  
w postaci punktów dodatnich. 
 
 

 

 

 Opiekun SU Przewodniczący SU 

 

Ewa Kalinowska Piotr Pieprzyk  

  


