Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2019/2020
Główne założenia:


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.

Zadania
Formy realizacji
1. Wybory do samorządu - wybory przedstawicieli do samorządu
szkolnego
szkolnego z samorządów klasowych
- podział samorządu na sekcje:
mediacyjną, kulturalną, porządkową i
określenie zadań każdej z nich.

2. Opracowanie planu
pracy Samorządu
Uczniowskiego
3. Dzień chłopaka

- zebranie samorządu- wpisanie
propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu
pracy, ustalenie harmonogramu zadań i
określenie terminów ich realizacji.

Wrzesień

- przygotowywanie upominków w
klasach, składanie życzeń.

1.Obchody Dnia Edukacji -przygotowanie i zamieszczenie życzeń
Narodowej
dla nauczycieli na gazetce samorządu,
- udział w uroczystej akademii z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
- próba bicia rekordu w jednoczesnym
2.Obchody „Europejskiego prowadzeniu resuscytacji krążeniowo –
Dnia Przywracania
oddechowej przez jak największą ilość
Czynności Serca”
osób
1. Andrzejki

Termin

- wspólne wróżby, konkursy, zabawy
andrzejkowe,
- zorganizowanie dyskoteki szkolnej.

Październik

Listopad

2. Mikołajki szkolne

3. Święta Bożego
Narodzenia

4. Konkurs świąteczny
1.Walentynki

2. Zabawa karnawałowa
1. Dzień Kobiet

2. Dzień Wiosny
1. Pamięci Janowi
Pawłowi II – rocznica
śmierci
2. Dzień Ziemi

3. Wielkanoc

1. Dzień Matki

2. Festyn rodzinny

- noszenie czapek mikołajkowych przez
uczniów, rozdanie prezentów w klasach
przez św. Mikołaja, wspólne zdjęcia z
Mikołajem oraz zbiorowe zdjęcie
wszystkich przebranych uczniów
-przygotowanie gazetki okolicznościowej
oraz plakatu z życzeniami świątecznymi
dla Rady Pedagogicznej, pracowników
szkoły i uczniów,
- uroczysty poczęstunek z
wychowawcami w klasach.
Konkurs na najładniej ustrojoną salę
lekcyjną - przygotowanie dyplomów dla
zwycięzców.
- walentynki szkolne, przygotowanie
gazetki tematycznej.
- poczta Walentynowa
- przygotowanie dekoracji na zabawę
karnawałową
- udział w organizacji zabawy.

Grudzień

Luty

- wykonanie gazetki okolicznościowej,
-przygotowanie życzeń przez chłopców.
- Dzień Samorządności - prowadzenie
lekcji przez uczniów w pierwszy dzień
wiosny.

Marzec

- przygotowanie poranka poświęconego
papieżowi Janowi Pawłowi II
- udział w apelu z okazji obchodów Dnia
Ziemi,
- udział w akcji Sprzątanie świata
- gazetka o tematyce ekologicznej
- pokaz mody ekologicznej- konkurs na
najciekawszy strój wykonany z odpadów
recyklingowych,
- wystawa własnoręcznych robót o
tematyce świątecznej wykonanych przez
dzieci,
- zredagowanie i zamieszczenie życzeń
świątecznych na gazetce.
- gazetka okolicznościowa
- konkurs poetycko-literacki na
najciekawsze opowiadanie lub wiersz o
mamie.
- pomoc w przygotowaniach, udział w
imprezie środowiskowej, występy
uczniów.

Kwiecień

Maj

1. Dzień Dziecka- Szkolny
Dzień Sportu

- udział w organizowanych zabawach,
konkurencjach i rozgrywkach
sportowych.

2. Bezpieczne wakacje

- pogadanki o bezpiecznym wypoczynku
w czasie wakacji.

3. Piknik szkolny

- zorganizowanie szkolnego pikniku.

4. Podsumowanie pracy
Samorządu w roku
szkolnym 2019/2020

-podsumowanie działalności SU i
przygotowanie sprawozdania
-opracowanie wniosków do pracy na
następny rok szkolny.
- udział w akcjach charytatywnych:
sprzedaż kalendarzyków przysłanych
przez Fundację „Pomóż i Ty”, udział w
akcji „Góra Grosza”, WOŚP
- praca w Szkolnym Kole Caritas,
- powołanie zespołu, który organizuje
pomoc koleżeńską dla uczniów
mających trudności w nauce,
- organizowanie zebrań samorządu
uczniowskiego,
-współdziałanie z władzami szkolnymi i
wychowawcami klas,
- prowadzenie gazetki ściennej
samorządu uczniowskiego.
Organizacja następujących imprez:
- dzień kolorowych skarpetek
- dzień bez kartkówek, sprawdzianów i
bez prac domowych ( 1 w miesiącu )
- dzień bajkowy
- organizacja „Nocy filmowej”

Prace w ciągu całego roku
szkolnego

Dyskoteki:
25.10.2019 r.
29.11.2019 r.
31.01.2020 r. (zabawa karnawałowa)
05.2020 r.
06.2020 r.

Czerwiec

Cały rok

