Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Urzejowicach
na rok szkolny 2017/2018

Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2017/2018:
➢ organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
➢ współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
➢ prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego oraz „gazetki
tematycznej”
➢ dbanie o wystrój szkoły – organizowanie dekoracji świątecznych
➢ udział w akcjach charytatywnych
➢ patronowanie uroczystościom szkolnym i państwowym
➢ organizacja dyskotek/zabaw
➢ zamieszczanie informacji o działalności SU na tablicy informacyjnej
➢ prowadzenie akcji zbiórki nakrętek
➢ organizowanie konkursów szkolnych
➢ prowadzenie dokumentacji SU (kronika, protokoły zebrań, zeszyt
skarbnika SU)
➢ współpraca z Szkolnym Kołem Caritas oraz szkolnym kółkiem „origami”

Termin

Zadania
1.Spotkanie
organizacyjne

Wrzesień
2.Akcja ogólnopolska
„Odkrywamy czystą
Polskę” – sprzątanie
Urzejowic

1. Spotkania związane z
planem zatwierdzeniem
planu pracy SU oraz
Regulaminu SU

Formy realizacji
- protokoły:
wpisanie propozycji zgłaszanych
przez przedstawicieli do planu
pracy
-ustalenie harmonogramu zadań
i określenie terminów ich
realizacji oraz osób
odpowiedzialnych za ich
wykonanie
- zebranie samorządu
-protokoły
-przedstawienie planu pracy S.U.
Dyrekcji Szkoły
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2. Dzień Nauczyciela –
Październik patronowanie
uroczystości szkolnej

3. Posprzątanie Grobu
Nieznanego Żołnierza
przy kościele w
Urzejowicach

- przygotowanie laurek lub
innych upominków dla
nauczycieli
- przygotowanie gazetki szkolnej
- patronowanie uroczystości
szkolnej
(apel rozpoczyna
przewodnicząca SU)
- sprawozdanie

4. Konkurs tematyczny
(fotograficzny) „Jesień w
obiektywie”
- wywieszenie na tablicy
samorządowej regulaminu
konkursu
- powołanie jusy spośród
nauczycieli
- wyeksponowanie prac na
szkolnej stronie internetowej
- sporządzenie protokołu
- zakupienie nagród z funduszy
SU
1.11 Listopada –
patronowanie
uroczystości szkolnej

Listopad

2. Andrzejki w naszej
szkole

- udział w apelu
- sporządzenie gazetki
- dyskoteka
- zorganizowanie zabaw
andrzejkowych - wróżb
- protokół

3.Spotkanie SU
1. Konkurs na
najpiękniejszą kartkę
bożonarodzenową
Grudzień

-ogłoszenie konkursu
-przedstawienie regulaminu
związanego z konkursem na
gazetce samorządowej
-przygotowania do konkursu
-rozstrzygnięcie konkursu
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2. W świątecznym
nastroju

Styczeń

1. Dyskoteka
karnawałowa
2. Podsumowanie I
półrocza
1. Walentynki

Luty

2.Dyskoteka
walentynkowa

Marzec

1. Dzień Kobiet

2. Dzień Wiosny/ Dzień
Ziemi

Kwiecień

1.Wielkanoc

- przygotowanie plakatu
z życzeniami świątecznymi dla
Rady Pedagogicznej i dla
uczniów
-dekoracja świąteczna szkoły
- spotkanie opłatkowe w klasach
- dyskoteka – bal przebierańców
- złożenie sprawozdania z
działalności S.U
- uruchomienie „poczty
walentynkowej” w roli
listonoszy członkowie
samorządu.
- doręczanie korespondencji
walentynkowej przez „szkolnych
listonoszy”
- organizacja dyskoteki
-wykonanie kwiatów i
upominków; napisanie karty z
życzeniami z okazji Dnia Kobiet
-patronowanie uroczystości
szkolnej
- pomoc w planowaniu i
przeprowadzeniu Dnia Wiosny
- dzień zieleni-wszyscy
uczniowie w strojach zieleni
- Świąteczne życzenia dla
pracowników lokalnych
instytucji i wychowawców
- przegląd pisanek i dekoracji
świątecznych (lub konkurs)
- gazetka
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Maj

1. Uczczenie rocznicy
-akcenty na gazetce ściennej
uchwalenia Konstytucji 3 poświęconej temu świętu
maja
-udział przedstawicieli
samorządu w apelu
2. Spotkanie SU
- protokół

- pomoc w organizacji
Czerwiec

1.Międzynarodowy
Dzień Dziecka
2.Dzień Patrona Szkoły

- udział w apelu, przemówienie
przewodniczącego

- sporządzenie plakatów
wyborczych, kart do głosowania,
3. Wybory do Samorządu
lokalu wyborczego,
Uczniowskiego
przeprowadzenie wyborów
3.Zakonczenie roku
szkolnego 2011/2012

3. Podsumowanie
działalności SU

-wręczenie nagród dla
aktywnych działaczy S.U,
uroczyste przekazanie szarf SU i
dokumentuj członkom nowego
Samorządu Uczniowskiego
- sprawozdanie z pracy S.U

Całoroczną opiekę nad gazetkami samorządowymi (tablicą informacyjną i
tematyczną) zajmować się będzie powołana tym celu przez opiekuna SU tzw.
„sekcja gazetowa”. Harmonogram pracy (tematy i terminy) poszczególnych
grup zostanie wywieszony na gazetce samorządowej.
Ponadto, w razie potrzeby, Samorząd Uczniowski wyraził chęć
organizowania w szkole samopomocy koleżeńskiej uczniom słabszym.
Wszystkie związane z tym informacje będą wywieszone na gazetce
samorządowej.
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco
w zależności od potrzeb szkoły, nieplanowanych uroczystości, konkursów,
apeli, prac społecznych itd.
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