PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
CELE
SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

TERMIN

Zna swoje prawa i
wywiązuje się z
obowiązków.
Organizuje swoją
pracę.

1. Organizacja pracy samorządu
uczniowskiego w nowym roku
szkolnym 2016/2017
- wybór zarządu samorządu.
Podział obowiązków.
- zapoznanie się z dokumentami
szkoły: regulamin ucznia,
program wychowawczy szkoły
podstawowej, program
profilaktyczny szkoły
- opracowanie regulaminu
samorządu uczniowskiego
- opracowanie planu pracy
samorządu uczniowskiego na
podstawie programu
wychowawczego i
profilaktycznego szkoły
- opracowanie regulaminu
„Szczęśliwego numerka”

październik

2. Zapoznanie uczniów z
regulaminem samorządu
uczniowskiego oraz z
regulaminem „Szczęśliwego
Numerka”

październik

2. Wystawa „Mam prawo do…”
Stworzenie drzewka
prezentującego prawa dziecka,
prawa ucznia.

20 listopada opiekunowie SU
wychowawcy

Int

Udziela pomocy
koleżankom i
kolegom

1.Udział w akcjach
cały rok
charytatywnych organizowanych szkolny
w szkole:
- zbiórka plastikowych nakrętek
- zbiórka baterii
- zbiórka karmy i akcesoriów dla
zwierząt ze schroniska
- zbiórka tonerów do drukarek
- Przeprowadzenie akcji

OPIEKUNOWIE

opiekunowie SU

opiekunowie SU
wychowawcy
nauczyciel przyrody

samopomocy na rzecz uczniów
w szkole np. „Poczytaj mi
kolego” na przerwach itp.
- Misie dla naszych młodszych
kolegów…. (warsztaty
techniczne)

Współpracuje w
grupie i przestrzega
norm grupowych
Organizuje
kulturalną
aktywność uczniów
i właściwy sposób
zagospodarowania
wolnego czasu.
Integracja
społeczności
szkolnej.
Kształtowanie
umiejętności
zespołowego
działania.

grudzień

1. Zebrania samorządu
uczniowskiego, dyskusje,
narady:
- zebrania zarządu samorządu
uczniowskiego
- spotkania samorządu z
Dyrekcją szkoły.

2 razy w
miesiącu

- zebrania z trójkami klasowymi

raz na 2
miesiące

2 Organizacja imprez szkolnych
oraz konkursów:
- Andrzejki (dyskoteka,
przygotowanie wróżb
andrzejkowych)
- Konkurs internetowy – Mój
Zwierzak
- Bal karnawałowy (dekoracja
sali zabaw, przygotowanie koron
dla Króla i Królowej balu,
przygotowanie nagród,
konkursów, poczęstunku)
- Poczta walentynkowa
- Dzień kapcia
- Wiosenna klasa – konkurs na
najlepiej ozdobioną salę lekcyjną
- Book-crossing – akcja
propagująca czytelnictwo w
szkole
- Dzień dziecka – konkursy,
imprezy plenerowe
- Muzyczne Piątki
- Warsztaty prowadzone przez
uczniów (taneczne, sportowe)
-„Nasi nauczyciele” –
przeprowadzenie wywiadu przez
samorząd uczniowski.
Zaprezentowanie ciekawych
informacji o nauczycielach

opiekunowie SU

raz na
semestr

listopad

styczeń
styczeń

luty
marzec
marzec
kwiecień

czerwiec
styczeń
/czerwiec
maj
grudzień

opiekunowie SU
wychowawcy
nauczyciel
bibliotekarz

3. Wykonanie prezentacji
dotyczącej najlepszych uczniów
klas IV-VI za:
- I- półrocze
- II pólrocze
4. Podsumowanie pracy SU
Prezentuje swoje
prośby, sądy,
oczekiwania

1. Debata uczniowska. Czy
warto pomagać”?
2. Dzień Samorządności
3. Ankiety:
- Twoje propozycje na życie w
naszej szkole.
- Jak się czujesz w naszej szkole?

luty
czerwiec
czerwiec
Marzec

opiekunowie SU
wychowawcy

marzec
styczeń
marzec

3. Spotkania z dyrekcją szkoły
4. Spotkania z opiekunami
samorządu uczniowskiego

5. Zebrania z trójkami
klasowymi

Stosuje zasady
zdrowego stylu
życia oraz zasad
bezpieczeństwa

Akcja „Bezpieczne ferie” przestrzeganie przed
niebezpiecznymi zabawami
zimowymi, wskazywanie
atrakcyjnych sposobów na udane
ferie zimowe.
„Nasz zdrowy sklepik”
- „Śniadanie na trawie”
- Nasz szkolny ogródek

Godnie
reprezentuje szkołę

1. Udział w uroczystościach ku
czci patrona szkoły.
- Złożenie kwiatów pod
pomnikiem Józefa Hallera

raz na
półrocze
2-3 razy w
miesiącu
lub więcej
wedle
potrzeb
raz na
miesiąc

styczeń

opiekunowie SU
wychowawcy

Cały rok
szkolny
Czerwiec

opiekunowie SU
pani ze sklepiku

Maj,
czerwiec

opiekunowie SU
wychowawcy
opiekunowie SU

17 styczeń

opiekunowie SU

Zna i szanuje
tradycje
narodowe
i regionalne

1. Wystawy okolicznościowe
- Święto Zmarłych – gazetka
okolicznościowa
- Święto Niepodległości –
gazetka okolicznościowa
- Międzynarodowy dzień
tolerancji
- Mam prawo do….
- Boże narodzenie – gazetka
okolicznościowa
- Wielkanoc - gazetka
okolicznościowa
2. Życzenia okolicznościowe z
okazji świąt:
- Dnia Edukacji Narodowej
- Bożego Narodzenia
- Dnia Kobiet
- Wielkanocy

listopad
listopad
16 listopada
20 listopada
grudzień
kwiecień

październik
grudzień
marzec
kwiecień

opiekunowie SU

