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miAN moACY SAjlowĄar rCwNIlWSKIEdl 
NA olK SwKliNY OMNRLOMNS 

  
  
  
mraca pamorządu rczniowskiego dotóczó pewnóch kręgów tematócznóch rozwijanóch 

i realizowanóch w ciągu całego rokuK pą to następujące zagadnieniaW 

        fK      oozwijanie samorządnościW 

NK      lpracowówanie planu pracó prK 

OK      ptałe prowadzenie tablicó informacójnejW „pr”K 

PK     tóboró do prK 

4K      ppotkania z  pamorządami hlasowómiI informacje o podejmowanóch akcjachI 

zapoznanie ze statutem szkołóI regulaminem uczniaI wewnątrzszkolnóm sóstemem 

ocenianiaI regulaminem prK 

RK      rdział w uroczóstościach szkolnóch – pomoc w ich organizowaniu 

i przeprowadzaniuK 

SK      momoc w przeprowadzeniu uroczóstóch apeli rozpoczónającóch i kończącóch 

rok szkolnó oraz apeli porządkowóch i okolicznościowóchK 

7K      rdział w posiedzeniach rad pedagogicznóch podsumowującóch pracę szkołó 

w pierwszóm i drugim semestrzeK 

UK  póstematóczne spotkania  – planowanie i organizowanie pracóI omawianie 

przebiegu akcjiI wóciąganie wnioskówI losowanie „pzczęśliwego kumerka”K 

VK  mełnienie dóżurów uczniowskich w szkoleK 

NMK  mełnienie dóżurów przed spotkaniami z rodzicami gimnazjalistów i przószłóch 

gimnazjalistówI prezentacja działalności szkołóK 

     ffK      Akcje charótatówne 

NK      tspomaganie fundacji gurka lwsiaka 

OK      wbieranie pieniędzó w lokalnóch akcjach na rzecz potrzebującóch dzieciK 

PK      Włączenie się do akcji „dóra drosza”K 

4K lrganizowanie zbiórki pieniędzó 

   fffK      rdział pr w pracach porządkowóch na rzecz szkołó i środowiskaK 

  fsK      hultura spędzania wolnego czasu J imprezó towarzóskieI szkolne lub 

środowiskoweW 

NK      ltrzęsinó hlas mierwszóch  
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OK      aóskoteka andrzejkowaK 

PK      wabawa karnawałowaK 

4K      mierwszó dzień wiosnó / azień pamorządności 

RK      aóskoteki szkolneK 

     sK      honkursóI wóstawóI udział w pracach komisji oceniającóch prace zgłoszone do 

konkursówW 

NK      kajzabawniejsza kartka walentónkowaK 

PK      kajpiękniejszó walentónkowó wierszK  

4K      honkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocnó stroik K 

    sfK      lbchodó rocznic narodowóchW  

NK      rroczóstości upamiętniającóch ważne wódarzenia historóczneK 

OK      Święto kiepodległościK 

PK      oocznicó honstótucji P jajaK  

4K      oocznicó zakończenia ff wojnó światowejK 

  

  

earmonogram działań pamorządu rczniowskiego na rok szkolnó OMNR/OMNS 

  

  

wadania corma realizacji Termin rwagi 

lpracowanie planu 

pracó pr na rok 

szkolnó OMNR/OMNS 

ppotkanie z oadą prI dóskusjaI 

propozócje młodzieżó i ustalenie 

planu pracó na nowó rok szkolnóK 

fu   

ptałe informowanie 

nauczócieliI uczniów 

o żóciu szkołóI pracó 

i akcjach pr 

mrowadzenie tablicó informacójnejI 

apele porządkoweK 

 

 

Całó rok 

  

 

 

tspomaganie fundacji  

charótatównóch 

wbiórkiI aukcjeI loterieK 

 
Całó rok   

lbchodó ania homisji 

bdukacji karodowej 

lkolicznościowa gazetkaI 

przógotowanie żóczeń dla 

nauczócieliK 

N4 u   
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Andrzejki 

 

aóskoteka  

 
honiec uf   

jikołajki 

ppotkania klasowe z jikołajem 

 
S uff   

jikołaj w naszej szkoleI słodkie 

niespodziankiK 

S uff 
  

 
Święta Bożego 

karodzenia 

 

 

 

rbranie szkolnej choinkiK  

  

uff   
mrzógotowanie żóczeń świątecznóchK 

pprzedaż kartek okolicznościowóchK 

rroczóste spotkanie opłatkoweK  

harnawał lgólnoszkolna zabawa karnawałowaK f   

talentónki – azień 

wakochanóch 

azień hobiet 

 

 

 

 

pprzedaż przógotowanóch kartek 

walentónkowóch 

lkolicznościowa gazetkaI 

przógotowanie żóczeńI azień bez 

pótania dziewczón 

 

 

 ffI fff   

oozwijanie 

samorządności 

mierwszó azień tiosnó 

azień pamorządności 

 

 

 

 

 

 

momoc w przógotowaniu 

ogólnoszkolnej imprezó z okazji 

mierwszego ania tiosnóK 

 

 

 

 

 

 

 

fI ff zgodnie 

z harmonogramem 

posiedzeń om 
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 lbchodó rocznicó 

honstótucji Pjaja 

lkolicznościowa gazetka P s   

azień jatki lkolicznościowa gazetkaK OS s   

azień aziecka 

 

lkolicznościowa gazetkaK 

  
N sf   

wakończenie roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

możegnanie uczniów klas fff sf 
 

rdział przedstawiciela pp 

w podsumowującej oadzie 

medagogicznejI sprawozdanie 

z działalności pp 

wgodnie 

z harmonogramem 

posiedzeń om 

  

rroczóstó apel na zakończenie roku 

szkolnego Eprzógotowanie i pomoc w 

jego przeprowadzeniu)K  

 sf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


