Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016
Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego:
uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę fakt, iż
uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach,
idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:


uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,



organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub
innych nauczycieli,



analizowanie przez uczniów podjętych działań



uczestnictwo w akcjach charytatywnych

Podstawowe cele działania SU w szkole to:


znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,



kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,



reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,



zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,



prezentowanie dobrego imienia szkoły, podtrzymywanie tradycji,



współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,



dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,



dbałość o utrzymywanie czystości w klasach i w szkole



organizowanie samopomocy i innych akcji potrzebujących wsparcia,



rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i
wrażliwości na potrzeby innych;



prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej
Samorządu Uczniowskiego

Termin
Wrzesień

Zadania
Wybór do S.U.

Dzień Chłopaka

Formy realizacji
 wybory przedstawicieli do samorządu przez
poszczególne klasy
 Przygotowanie kampanii wyborczej
 Przeprowadzenie w sposób demokratyczny
wyborów do SU
 Przygotowanie sprawozdania z wyborów
 Konkurs na " Super Kawalera Szkoły"
 Zorganizowanie dyskoteki szkolnej i
konkursów z okazji Dnia Chłopca
 Przygotowanie kartek z życzeniami dla
Jakuba z " Marzycielskiej Poczty"

Październik

 zebranie samorządu
 wpisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu pracy
 ustalenie harmonogramu zadań i określenie
terminów ich realizacji
 przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji
Szkoły

Opracowanie planu pracy
Samorządu Uczniowskiego

 zamieszczenie życzeń okolicznościowych na
gazetce szkolnej
 pomoc przy przygotowaniu uroczystej
akademii
 zorganizowanie zabaw i konkursów dla
Pierwszoklasistów

Obchody Dnia Edukacji
Narodowej
Ślubowanie I klas

Udział w ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza"

 przygotowanie plakatu zapowiadającego
przeprowadzenie akcji w szkole
 zbiórka pieniędzy
 zliczenie zebranych środków
 przygotowanie sprawozdania z akcji

Udział w akcji „Bicia Rekordu w
Prowadzeniu Resuscytacji
Oddechowo-Krążeniowej” (
16.10.2015r)

 udział uczniów w akcji organizowanej przez
fundację WOŚP
 zaproszenie ratownika medycznego oraz
rodziców na kurs udzielanie pierwszej
pomocy
 Przygotowanie fotorelacji z akcji "Bicie
Rekordu"
 Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w
Katarzynowie
 Wyjazd do schroniska w Katarzynowie
 Spotkanie z weterynarzem
 Organizacja dyskoteki i konkursów
 Dekoracja sali

Październik

Październik-miesiąc dobroci dla
zwierząt
Halloween

Listopad

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości

 przygotowanie kącika tematycznego na
korytarzu szkolnym
 udział przedstawicieli samorządu w
uroczystościach szkolnych
 Prace porządkowe na grobie Powstańców
Styczniowych w Myszakowie

Andrzejki w naszej szkole

 Zorganizowanie w szkole "Magicznego
Wieczoru Andrzejkowego" ("Sala Wróżb" i
zabawa andrzejkowa z konkursami)
 Przygotowanie wróżb
 Wypieki ciasteczek z wróżbą

Światowy Dzień Rzucania
Palenia

Ogólnopolski Dzień Praw
Dziecka



przygotowanie dla uczniów szkoły znaczków
"Stop dymkowi"
 Przygotowanie ulotek dla uczniów i
rodziców dotyczących praw dziecka oraz
gdzie można szukać pomocy w trudnych
sytuacjach, których przyczyną są
uzależnienia i przemoc.

Grudzień

Mikołajki

 Akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 Krzyżówki z nagrodami na korytarzu
szkolnym

Symbole świąteczne

 gazetka ścienna o tematyce
bożonarodzeniowej
 przygotowanie plakatu z życzeniami
świątecznymi dla Rady Pedagogicznej,
pracowników szkoły i dla uczniów

Akcja " Marzycielska poczta"

Wizyta w OREW w Michalinowie
- Dzień Osób
Niepełnosprawnych

Styczeń

Spotkanie z Kawalerem Orderu

 Pisanie listów i kartek świątecznych do
chorych dzieci
 wypieki świątecznych pierników
 wizyta w OREW w Michalinowie

 przygotowanie dla gościa upominku
 przygotowanie podziękowania

Uśmiechu

Marzec

Kwiecień

Dzień Babci i Dziadka

 Konkurs plastyczny " Kocham moją babcię i
mojego dziadka za..."

Walentynki

 zorganizowanie " Poczty Walentynkowej"
 przygotowanie skrzynki na kartki
walentynkowe
 doręczanie korespondencji walentynkowej
przez „szkolnych listonoszy”
 akcenty walentynkowe na gazetce ściennej
 Zabawa karnawałowo-walentynkowa

Dzień Bezpiecznego Internetu

 Przygotowanie ulotek informacyjnych oraz
krótkich inscenizacji

Dzień Kobiet

 wykonanie gazetki okolicznościowej na
korytarzu
 przygotowanie plakatu z życzeniami przez
chłopców

Dzień Wiosny

 Zorganizowanie "Dnia Samorządności"
 Szkolny konkurs " Mam talent"

Wielkanoc

 gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 Krzyżówka wielkanocna
 Zbiórka artykułów wg zapotrzebowania dla
Domu Dziecka w Kosewie

Obchody Światowego Dnia
Ziemi
Maj

 przygotowanie gazetki ściennej
 kampania propagująca ochronę przyrody

Uczczenie rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

 akcenty poświęcone temu świętu na gazetce
ściennej
 udział przedstawicieli S.U. w apelu

Międzynarodowy Dzień Rodziny

 Rozpropagowanie ulotek informacyjnych i
zachęcenie uczniów wraz z rodzicami do
udziału 15 maja w akcji "2 godziny dla
rodziny"( pokazanie na profilu szkolnym
facebook zdjęć jak uczniowie spędzają z
rodziną wolny czas)

15maja

 Konkurs fotograficzno-plastyczny " Moja
rodzina

Dzień Matki

Czerwiec

Dzień Dziecka

Apel podsumowujący II semestr

 akcent na gazetce ściennej poświęcony
temu świętu

 gry i zabawy na holu/boisku szkolnym SP

 wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i
akcje, które odbyły się w II semestrze
 przypomnienie o zasadach spędzania
bezpiecznych wakacji, zachowaniu rozsądku
przy zawieraniu nowych znajomości oraz
zagrożeniu uzależnieniami.

Zakończenie roku szkolnego

 pomoc w przygotowaniu akademii

Podsumowanie pracy S.U. za rok
szkolny 2015/2016

 podsumowanie działalności S.U. i
przygotowanie sprawozdania
 opracowanie wniosków do pracy na
następny rok szkolny

Prace w ciągu roku szkolnego:







organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
udział w akcjach charytatywnych
przygotowywanie kartek urodzinowych i okazjonalnych dla chorych dzieci z "Marzycielskiej
Poczty"
współudział w uroczystościach szkolnych
Opiekunowie SU: Antonowicz Lidia, Gorzelańczyk Aneta

