Karta projektu: Wychowanie do samorządności i wolontariatu.

Uzasadnienie (w tym główny cel):
Aktywizacja uczniów do działań w Samorządzie Uczniowskim oraz w Szkolny m Wolontariacie.
Promowanie działań na rzecz szkoły i osób potrzebujących.
Lider projektu:
Członkowie projektu:
Odbiorcy projektu:
Ewa Kapelewska Przedstawiciel i członkowie Samorządu
Wszyscy uczniowie i rodzice
Uczniowskiego, Wychowawcy klas oraz
nauczyciele świetlicy
Cele szczegółowe projektu i opis projektu:
1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone debatą kandydatów w nich startujących.
Cele :
- wybór przedstawiciela oraz członków Samorządu Uczniowskiego;
- prezentacja kandydatów oraz ich propozycji działań na rzecz szkoły i potrzebujących;
- aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wybór swoich przedstawicieli do Samorządu
Uczniowskiego;
- praktyka reguł demokratycznych obowiązujących podczas wyborów
2. Inicjatywy, działania oraz cele Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Wolontariatu:
a) Reprezentowanie Szkoły na uroczystościach i wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.
b) Współpraca ze wszystkimi uczniami i reprezentowanie ich interesów przed nauczycielami
i Panem Dyrektorem.
c) Udział w projekcie STO-menius.
d) Spotkania, warsztaty edukacyjno-wychowawcze np. Spotkanie na temat wypadków na drodze
i w szkole oraz szeroko pojętej niepełnosprawności.
e) Wprowadzenie „ szczęśliwego numerka”.
f) Współorganizacja imprez okolicznościowych np. dyskoteka andrzejkowa.
g) Integracja i aktywizacja klas np. konkurs filmów nakręconych przez klasy IV-VI.
h) Wspieranie osób potrzebujących poprzez zaangażowanie w działania Szkolnego Wolontariatu
(zbiórki rzeczowe, kiermasze, pomoc wolontarystyczna w Naszym Domu.
Ryzyka:
Zbyt małe zaangażowanie uczniów w realizację inicjatyw Samorządu Uczniowskiego oraz
organizowanych akcji charytatywnych
Harmonogram projektu (etapy):
25.10.2015- Wybory do Samorządu Uczniowskiego
12.11.2015- Spotkanie na temat bezpieczeństwa na drodze i w szkole oraz o szeroko pojętej
niepełnosprawności
10-11 2015 – Zbiórka zabawek na rzecz chorych dzieci przebywających w szpitalu UDSK w Bstoku
11. 2015 – Wprowadzenie „szczęśliwego numerka”
24.11.2015 – Dyskoteka międzyszkolna dla uczniów gimnazjum w klubie Diamond
27.11.2015 – Dyskoteka szkolna dla klas IV-VI
11-12. 2015 – Zbiórka gier na rzecz Stowarzyszenia Nasz Dom
08.12.2015 – Prezentacja nakręconych przez klasy IV-VI filmów oraz rozstrzygnięcie konkursu
12. 2015 – Akcja charytatywna „ Mieszko I Święty Mikołaj”
15.12.2015 – Kiermasz Bożonarodzeniowy
02.2016 – Atrakcje walentynkowe ( kartki z życzeniami, zabawy)
03.2015 – Drugie spotkanie z Panem Adamem Kujawą –Pełnomocnikiem Prezydenta ds. osób
niepełnosprawnych
03.2016 – Kiermasz Wielkanocny
06.2016 – Dzień Dziecka – zabawy

