„Jeśli twoja aktywność inspiruje innych do tego, by więcej marzyć, więcej się uczyć,
więcej działać i stawać się kimś więcej, to jesteś liderem.”
- John Quincy Adams
PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego
w Błędowie
na rok szkolny 2018/2019
Główne cele działalności:










Budowanie poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego
rozwoju;
Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzianego 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.

Cele wychowania
Rozwijanie
samodzielności uczniów

Rozwijanie inicjatywy
uczniowskiej oraz
wyrabianie poczucie
współodpowiedzialności
za prawidłowe
funkcjonowanie szkoły

Zapewnienie
sprzyjającego zdrowiu
środowiska fizycznego
pracy i nauki

Formy pracy i sposoby
realizacji
Przeprowadzenie wyborów do SU
Wypracowanie planu pracy SU na
dany rok szkolny i jego realizacja
Sporządzanie sprawozdań z pracy
samorządu
Analiza pytań, wniosków i
propozycji oraz ich realizacja w
miarę możliwości.
Spotkanie SU z dyrektorem
szkoły celem omówienia spraw i
problemów nurtujących uczniów
Prezentowanie na apelach
szkolnych i posiedzeniach Rad
Pedagogicznych dorobku i
osiągnięć SU
Współdziałanie w
opracowywaniu
wewnątrzszkolnych aktów
prawnych oraz wprowadzaniu w
nich zmian i korekt
Aktualizacja profilu Facebook
szkoły, sporządzanie notatek z
imprez szkolnych, pomoc w
prowadzeniu kroniki szkolnej
Opieka nad sztandarem szkoły
Organizowanie dyskotek,
wyjazdów na wycieczki
Udział SU w organizowaniu
imprez na terenie szkoły
Organizowanie i udział uczniów
w apelach i akademiach
Redagowanie i uaktualnianie
gazetki SU na korytarzu
szkolnym
Organizowanie zbiórek na cele
społeczne i charytatywnych
Zbiórka makulatury

Termin
realizacji
IX
X
VI
w miarę
potrzeb
w miarę
potrzeb
w miarę
potrzeb
w miarę
potrzeb

cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
w miarę
potrzeb
cały rok
szkolny
w miarę
potrzeb
w miarę
potrzeb

w miarę
potrzeb
Cały rok
szkolny
Analiza wyników nauczania
przed
uczniów
końcem
półrocza
Dbałość o ład i porządek w szkole cały rok
i jej otoczeniu
szkolny
Dzień sportu i Dzień zdrowia
V lub VI

Uwagi

Uczestnictwo w dyskotekach i
Kształtowanie nawyku
kulturalnego zachowania imprezach organizowanych w dni
wolne od szkoły lub po zajęciach
i kulturalnej rozrywki
lekcyjnych
„Rok dla Niepodległej” –
zaprojektowanie i wywieszenie
gazetek na korytarzach szkoły
związanych ze zbliżającą się 100.
rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości i hasłem dla
bieżącego roku szkolnego
nadanego przez MEN
Udział uczniów w konkursach
szkolnych i pozaszkolnych
Organizacja i uczestnictwo w
imprezach na terenie szkoły:
Akcja „Szczęśliwy numerek” –
losowanie numerku i
umieszczanie go na gazetce SU.
Prowadzenie sklepiku szkolnego
– w każdy czwartek przez cały
dzień
Otwarta pracownia komputerowa
– możliwość skorzystania z
komputera i drukarki
Opracowanie kart z życzeniami
dla pracowników szkoły i
uczniów z okazji świąt; wysyłanie
pocztówek z wycieczek
Organizowanie wycieczek
szkolnych, wyjazdów na łyżwy,
ognisk itp.
Dzień chłopaka – akademia
Współpraca ze szkolnym kołem
PCK
Współpraca z pedagogiem
szkolnym
Dyskoteka Andrzejkowa, wróżby,
zabawy itp.
Dzień Praw Dziecka – krótki apel
Choinka Noworoczna
Apel – analiza wyników
nauczania, zachowania i
frekwencji za I półrocze
Walentynki – apel / poczta
walentynkowa / „Randka w
ciemno”
Złożenie kwiatów pod
pomnikiem patrona
Konkurs piosenki

cały rok
szkolny
cały rok
szkolny

cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
w miarę
potrzeb
w miarę
potrzeb
w miarę
potrzeb
28 IX
cały rok
szkolny
cały rok
szkolny
XI
20 XI
I
I

II

IV
V / VI

tylko w
obecności
nauczyciela

Opiekunowie samorządu:
Tomasz Kłosiński i Aneta Staszewska
Przewodnicząca: Zuzanna Kubica (III gimnazjum)
Zastępca: Kinga Rusek (III gimnazjum)
Członek: Karolina Gać (VIII SP)

