Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Janika
KOSZUTY
62 - 400 SŁUPCA
Tel./fax 063 275 71 86
e-mail: spkoszuty@interia.pl
www.spkoszuty.superszkolna.pl
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
1. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz
szkoły;
2. Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw
człowieka;
3. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
4. Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
5. Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
6. Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
7. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
8. Poznawanie tradycji regionalnych.
9. Rozwój zainteresowań.
10. Organizowanie samopomocy w ramach wolontariatu i innych akcji na rzecz dzieci
potrzebujących pomocy, osób starszych.
11. Organizowanie pomocy dla zwierząt poprzez zbiórkę karmy.
12. Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
13. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
14. Prowadzenie sklepiku szkolnego.
Założenia na rok szkolny 2017/2018
• Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym;
• Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w
bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
• Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w
życiu społecznym;
• Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
• Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
• Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
• Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
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Termin
Wrzesień

Zadania
Wybór do S.U.

Formy realizacji
•

wybory przedstawicieli do samorządu przez
poszczególne klasy

•

kampania wyborcza i wybory do samorządu

Dzień Chłopaka 30.09.17r

Październik

Klasowe obchody Dnia Chłopaka,

•

przygotowanie dyskoteki dla chłopców i
dziewcząt kl. IV-VII,

•

przekazanie życzeń dla chłopców

•

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

•

zamieszczenie życzeń okolicznościowych na
gazetce szkolnej

•

przygotowanie życzeń dla nauczycieli

•

przygotowanie kącika tematycznego na
korytarzu szkolnym,

•

pomoc w dekoracji,

•

włączenie się w czytanie

•

obdarowanie każdego 

1.

Rozpoczęcie całorocznej akcji „Szczęśliwy
numerek”

2.

Rozpoczęcie akcji „Mam talent”

3.

pomoc potrzebującym „Nie wykręcaj się pomóż”

4.

zbiórka karmy dla zwierząt

5.

Akcja „Wzorowa Łazienka”

20.10.17r

6.

Dyskoteka szkolna – Dzień Chłopca

Uroczystość Wszystkich Świętych

Konkurs na najciekawszą pracę na temat świętego
patrona?

Opracowanie planu pracy Samorządu
Uczniowskiego

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

26.10.2017 r. Narodowe czytanie
„Wesela” S. Wyspiańskiego

7.10.17r Światowy Dzień Uśmiechu

Listopad

•
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01.11.2017 r. Uroczystość Wszystkich
Świętych

•

Przypomnienie wszystkim o odpowiednim
zachowaniu na cmentarzu,

02.11.2017 r. Dzień Zaduszny

•

Przypomnienie wszystkim, że mamy dni wolne,
aby każdy odpoczął podczas tego czasu i
bezpiecznie wrócił do szkoły.

11.11.2017 r. Święto Niepodległości

•

Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy
świadków historii, udział w apelu, wystawienie
pocztu sztandarowego

•

Święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku
ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i
uznania bogactwa różnorodności kultur na
świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę
wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm czy
antysemityzm.

•

Mamy prawo do ….

•

Wystarczy uśmiech, dobre słowo, podanie ręki.
Naprawdę niewiele trzeba by być życzliwym dla
drugiego człowieka. Konkurs na „Najfajniejszego
kolegę, koleżankę”

16.11.2017 r. Dzień Tolerancji

20.11.2017 r. Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka
21.11.2017 r. Międzynarodowy Dzień
Życzliwości i Pozdrowień
Andrzejki w naszej szkole

• akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
* zabway związane z tradycją andrzejkową,

Konkurs grzecznościowy ,,Jestem
kulturalnym uczniem”

•

rozstrzygnięcie konkursu na najkulturalniejszego
ucznia i klasy

•

comiesięczna akcja, aby nie dostać 1

•

akcja, w której chętni uczniowie czytają książki
dzieciom z oddziału przedszkolnego.

,,Dzień bez 1”
,,Czytanie na dywanie- starsi
młodszym” –
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Grudzień

Mikołajki

08.12.2017 r. Dzień Praw Człowieka

Podziel się z innymi

•

akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

•

Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie
kolegów i koleżanek kartkami i słodkimi
upominkami.

•

Światowe święto praw człowieka obchodzone
jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka. Choć od tej chwili
minęło już ponad 60 lat, wciąż są kraje, w
których godność ludzka nie jest szanowana.

Zbiórka darów materialnych- akcja charytatywna dla
ludzi potrzebujących,
pomoc ludziom w pracach przy odśnieżaniu

Symbole świąteczne

Jasełka Bożonarodzeniowe

Styczeń

1.

Gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej

2.

Gazetka – projekt i wydanie z życzeniami.

3.

przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady
Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów

4.

przygotowanie Jasełek.

Styczeń

•

Akcja charytatywna WOŚP

27.01.18r Dzień Wszystkich Fajnych
Ludzi

•

bal karnawałowy - choinka

•

ogłoszenie konkursu na
najciekawsze/najzabawniejsze/najbardziej
zwariowane zdjęcie przedstawiające wszystkich
fajnych przyjaciół/kolegów (zdjęcia wysłane
zostaną drogą mailową i zaprezentowane
podczas rozstrzygnięcia konkursu

•

akcent na tablicy SU

•

sporządzenie sprawozdania z pracy SU za I
semestr

•

przypomnienie o zasadach spędzania
bezpiecznych ferii

•

wydanie gazetki podsumowującej semestr

•

przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

•

doręczanie korespondencji walentynkowej

•

akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

•

dyskoteka Walentynkowa

Dzień Babci i Dziadka 22.01.2018 r.
Podsumowanie I semestru

Luty

Walentynki
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Marzec

Dzień Kobiet

•

wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu

•

przygotowanie życzeń przez chłopców

•

gazetka o ekologii

•

•

akcja we współpracy z Wolontariatem
polegająca na sprzedaży babeczek, wcześniej
upieczonych przez uczniów SU oraz uczniów
Wolontariatu.
złożenie kwiatów i zapalenie znicza

•

zabawy i konkursy na sali gimnastycznej

•

pomoc nauczycielom w przygotowaniu

•

gazetka ścienna o tematyce świątecznej,

•

konkurs na najładniejszą pisankę, ozdobę
świąteczną (ogłoszenie konkursu i jego wyników)

•

Kiermasz wielkanocny dla potrzebujących,

•

życzenia dla nauczycieli i pracowników

•

przygotowanie gazetki ściennej

•

kampania propagująca ochronę przyrody

•

zaopatrzenie uczniów w worki na śmieci, rękawiczki,
nagrodzenie klasy, która najlepiej posprzątała swoją salę

•

ubieramy się na zielono

•

przygotowanie pod hasłem zgodnym z poleceniem ze
SANEPIDU

„Ekologiczna gazetka”
Dzień bez przemocy
30.03.18r Światowy Dzień Muffinka
19.03.2018 r. Święto Patrona
Dzień Wiosny – Dzień Samorządności
20-21.03.2018 r. Dzień otwarty w
szkole
Kwiecień

Wielkanoc

Obchody Światowego Dnia Ziemi
Akcja wiosenne porządki- wiosenne
sprzątanie sal/szkoły

Światowy Dzień Zdrowia
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Maj

Uczczenie rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

•

akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej,
wystawienie pocztu sztandarowego, pomoc

Międzynarodowy Dzień Rodzin 15.05.

w przygotowaniu apelu
•

konkurs na najciekawszy filmik/zdjęcia prezentujące
rodzinę

Miss i Mister Szkoły 2018

•

Konkurs na najciekawszy strój – ubieramy się we
wszystkie kolory tęczy

Dzień Matki 26.05.18r

•

akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Noc Wolontariuszy

•

popołudnie i noc w szkole dla zaangażowanych
i wyróżnionych w dotychczasowej pracy wolontariuszy,

Rajd Rowerow
•
czerwiec

rajd po najbliższej okolicy - „Cudze chwalicie swego
nie znacie”

Dzień Dziecka
•

Milionerzy – gry klasowe, planszowe

•

Dyskoteka

•

przedstawienie wyników nauczania, frekwencji
poszczególnych klas

•

wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje,
które odbyły się w II semestrze

•

przypomnienie o zasadach spędzania
bezpiecznych wakacji

Podsumowanie pracy S.U. za rok
szkolny 2017/2018

•

podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie
sprawozdania

•

opracowanie wniosków do pracy na następny rok
szkolny

•

Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 –
wystawienie pocztu sztandarowego

Prace Samorządu Uczniowskiego w ciągu roku szkolnego:
•

organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego

•

współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

•

prowadzenie gazetki szkolnej i ściennej samorządu uczniowskiego

•

udział w akcjach charytatywnych
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•

współudział w uroczystościach szkolnych

•

współudział w akcjach związanych z projektami i akcjami na rzecz szkoły

•

prowadzenie sklepiku szkolnego

•

wydawanie gazetki
Współpraca z :

•

Szkolnym Kołem Wolontariatu,

•

Gronem Pedagogicznym,

•

Radą Rodziców
Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

•

Dzień Edukacji Narodowej

•

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

•

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

•

Akademia z okazji zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego
Opiekunowie SU:
Dorota Nowakowska,
Anna Filipiec,
Ilona Krzymińska
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