
Plan działania Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1

w Krotoszynie na rok 2021/2022

 
Wrzesień
- Złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców w rocznicę wybuchu II wojny światowej, 
gazetka okolicznościowa
- Udział we mszy polowej na Szańcu / ul. Gajowa / w rocznicę Agresji Sowieckiej na Polskę 
-Kiermasz podręczników
-Rozpoczęcie zbiórki  plastikowych nakrętek
-Gazetka  na Dzień Chłopca , koncert życzeń w Dniu Chłopca 
-Zbiórki dla Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”POMÓŻ
I TY”,sprzedaż cegiełek
-Otrzęsiny klas pierwszych- przygotowanie konkurencji i zabaw, wręczenie certyfikatów   
              
                                                                                            
 Październik                                                                                                                                 
-Dzień Edukacji Narodowej- akademia, złożenie życzeń pracownikom szkoły,
gazetka                   
- Ślubowanie pierwszych klas - uroczyste przyjęcie klas pierwszych w poczet
uczniów                     
-Zbiórka charytatywna na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Krotoszynie
-Udział w akcji ”Góra Grosza”                                       
baterii                   

Listopad
- Zapalenie zniczy na cmentarzu krotoszyńskim
-Udział w obchodach Święta Niepodległości/ poczet sztandarowy , delegacja/
- Gazetka okolicznościowa
-Organizacja szkolnych andrzejek- muzyka ,wróżby, dyskoteka andrzejkowa

Grudzień
-Konkurs na najciekawszy świąteczny wystrój klas
-Przybranie drzewek świątecznych
- Akcja charytatywna - zbieranie słodyczy i pomocy szkolnych dla dzieci
z ośrodka szkolno-wychowawczego w Konarzewie

 
Styczeń
-Wolontariat na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
-Inne akcje charytatywne
- Obchody rocznicy wyzwolenia Krotoszyna
                                                                                                                            

Luty
- Walentynki- poczta walentynkowa, kiermasz walentynkowy, koncert życzeń, wróżby 



Marzec
- Obchody Dnia Kobiet- życzenia dla pań
- Pierwszy Dzień Wiosny - koncert, mecz towarzyski , turniej przyrodniczy , gry
i zabawy                  
- Zbiórka zabawek słodyczy dla dzieci  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Konarzewie                                       
- Plebiscyt klas maturalnych

Kwiecień
- Drzwi otwarte
- Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej
- Podsumowanie zbiórek nakrętek , baterii , puszek dla klas
maturalnych                                                                          
- Uroczyste pożegnanie maturzystów, rozdanie nagród i dyplomów działaczom Samorządu

 Maj
- Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja, udział w obchodach Święta konstytucji 3 Maja na
terenie Krotoszyna/ poczet sztandarowy , delegacja/
-Gazetka okolicznościowa

Czerwiec
- Zakończenie roku szkolnego – akademia
-Wytypowanie kandydatów  do stypendium Premiera R.P
-Podsumowanie konkursu  o miano SUPER KLASY, wręczenie dyplomów

Inne propozycje np.
-dyskoteki
  -konkursy plastyczne , fotograficzne
- wybory miss i mistera

UWAGA ! Plan ulega modyfikacjom w czasie roku szkolnego
 
 


