"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
Zespołu Szkół Publicznych
w Błędowie
na rok szkolny 2016/2017
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 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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Oddział
Cele wychowania

Formy pracy i sposoby realizacji

Rozwijanie samodzielności 1. Przeprowadzenie wyborów do SU.
uczniów

Termin
realizacji
IX
ZS

2. Wypracowanie planu pracy SU na
dany rok szkolny i jego realizacja.

X

ZS

3. Sporządzanie sprawozdań z pracy
samorządu.

VI

ZS

4. Analiza pytań, wniosków i
propozycji oraz ich realizacja w
miarę możliwości.
5. Spotkanie SU z dyrektorem szkoły
celem omówienia spraw i
problemów nurtujących uczniów.

w miarę
potrzeb

ZS

w miarę
potrzeb

ZS

6. Prezentowanie na apelach
szkolnych i posiedzeniach Rad
Pedagogicznych dorobku i
osiągnięć SU.

w miarę
potrzeb

ZS

7. Współdziałanie w opracowywaniu
wewnątrzszkolnych aktów
prawnych oraz wprowadzaniu w
nich zmian i korekt.

w miarę
potrzeb

ZS

8. Regularna aktualizacja profilu
Facebook szkoły – utworzenie
zespołu redaktorów.
9. Opieka nad sztandarami szkoły.

X - XI

GM

cały rok

ZS

10. Organizowanie dyskotek,
wyjazdów do kina lub innych.

w miarę
potrzeb

ZS

2

Oddział
Cele wychowania

Formy pracy i sposoby realizacji

Termin
realizacji
w miarę
ZS
potrzeb

1. Udział SU w organizowaniu
Rozwijanie inicjatywy
imprez na terenie szkoły.
uczniowskiej oraz
wyrabianie poczucia
współodpowiedzialności za
2. Organizowanie i udział uczniów w w miarę
prawidłowe
apelach i akademiach.
potrzeb
funkcjonowanie szkoły
3. Redagowanie i uaktualnianie
w miarę
gazetki SU na korytarzu szkolnym. potrzeb

ZS

4. Organizowanie zbiórek na cele
społeczne i charytatywnych.

okres
zimowy,
święta

ZS

5. Analiza wyników nauczania
uczniów.

przed
końcem
semestrów
cały rok

ZS

V lub VI

ZS

1. Uczestnictwo w dyskotekach
i imprezach organizowanych w dni
wolne od pracy lub po zajęciach
lekcyjnych.
2. Dyskryminacji stop! – równość
w szkole w formie gazetki
informacyjnej na korytarzu.

cały rok

ZS

IX

SP

3. Udział uczniów w konkursach
szkolnych i pozaszkolnych

cały rok

ZS

4. Organizowanie i uczestnictwo
w imprezach na terenie szkoły:
Akcja „szczęśliwy numerek” losowanie numerka i umieszczanie go
na gazetce SU.

cały rok

ZS

Przerwy w pracowni komputerowej

w miarę
potrzeb

ZS

Opracowanie kart z życzeniami dla
pracowników szkoły i uczniów
z okazji świąt

w miarę
potrzeb

ZS

Zapewnienie sprzyjającego 1. Dbałość o ład i porządek w szkole
i jej otoczeniu.
zdrowiu środowiska
fizycznego pracy i nauki.
2. Dzień Sportu i Dzień Zdrowia.
Kształtowanie nawyku
kulturalnego zachowania
się i kulturalnej rozrywki

ZS
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ZS

Oddział
Cele wychowania

Formy pracy i sposoby realizacji
Zorganizowanie wycieczki szkolnej,
kuligu, ogniska, grilla lub wycieczki
rowerowej

Termin
realizacji
w miarę
ZS
potrzeb

Gimnazjaliści czytają przedszkolakom okresowo,
cały rok

GM

Katalog praw i obowiązków ucznia na
gazetce w korytarzu szkolnym

IX

ZS

Dzień Chłopaka – akademia

30 IX

ZS

Dzień Nauczyciela – akademia

14 X

SP

Światowy Dzień Godności

21 X

GM

Ślubowanie uczniów klasy I SP/
XI
GIMNAZJUM/ Święto Niepodległości

ZS

Andrzejki w naszej szkole – zabawy,
wróżby, dyskoteka

XI

ZS

Dzień Praw Dziecka

20 XI

ZS

Narysuj idiom (angielski, niemiecki)

XI - XII

GM

Jasełka Bożonarodzeniowe

XII

SP

Choinka Noworoczna

I

ZS

Apel – analiza wyników nauczania
zachowania i frekwencji za I półrocze

I

ZS

Walentynki – apel / rozdanie poczty
walentynkowej

II

ZS

Dzień Kobiet – apel

8 III

ZS

Obchody Dnia Patrona, konkurs,
złożenie kwiatów

III

GM

Parada Eko-Śmieci, obchody Dnia
Ziemi

IV

ZS

Kredą na kostce

wiosna

SP
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Oddział
Cele wychowania

Formy pracy i sposoby realizacji
Konkurs piosenki angielskiej
i niemieckiej
Wystawa pod chmurką

Termin
realizacji
wiosna
ZS

Wiosna/lato ZS

Dzień dwóch kółek / Egzamin na kartę Maj
rowerową

ZS

Dzień Dziecka i Dzień Sportu wspólne zabawy i gry integracyjne

1 VI

ZS

Konkurs „Sportowiec roku”

VI

ZS

Uroczyste zakończenie roku
szkolnego. Przekazanie sztandarów

24 VI

ZS

Plan pracy został opracowany w oparciu o uczniowskie propozycje i uwzględnia tradycje,
zwyczaje szkolne oraz działalność z poprzednich lat.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Aneta Staszewska – Szkoła Podstawowa
Tomasz Kłosiński – Gimnazjum
Rada SU Szkoła Podstawowa:
Przewodnicząca – Karolina Gać

Gimnazjum:
Julia Kostrzewa

Zastępca – Wiktoria Płuska

Natalia Wiankowska

Sekretarz – Tomasz Uczciwek

Tomasz Rojek

Skarbnik – Aleksandra Wilk

Jakub Wilk
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