Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:


Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;



Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;



Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;



Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.



Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.



Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.



Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.



Poznawanie tradycji regionalnych.



Rozwój zainteresowań.



Organizowanie samopomocy i innych akcji charytatywnych na rzecz dzieci i potrzebujących pomocy.



Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.



Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

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.

Termin
Wrzesień

Zadania

Formy realizacji


wybory przedstawicieli do Samorządu przez
klasy VI -VII



kampania wyborcza i wybory do Samorządu

Udział w akcji Sprzątanie Świata



Sprzątanie Stanicy z wychowawcami

Dzień Chłopaka 30.09.17r



przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla
swoich kolegów.



zorganizowanie klasowych imprez/przyjęć dla
chłopaków przez dziewczyny

Wybory do S.U.

Październik



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 akademii

Wznowienie akcji „szczęśliwy
numerek”



losowanie przez przedstawicieli Samorządu
„szczęśliwego numerka” przed lekcjami i
umieszczanie go na gazetce SU

Światowy Dzień Uśmiechu



obdarowanie każdego wchodzącego do szkoły
naklejką z uśmiechem 

Pasowanie na ucznia klasy I



przygotowanie wraz z wychowawcą klasy I
uroczystości pasowania



przygotowanie upominków wraz z RR



przygotowanie gazetki tematycznej na
korytarzu szkolnym



przygotowanie apelu z nauczycielką historii



sprzedajemy cegiełki, zebrane pieniądze
wysyłamy do fundacji. Akcja „Pomóż i TY”



zorganizowanie dyskoteki szkolnej

Opracowanie Planu pracy
Samorządu Uczniowskiego

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości

Pomagamy- akcja charytatywna
zbieramy pieniądze za cegiełki dla
fundacji „Pomóż i Ty”
Jesienna dyskoteka

Listopad



zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej



przygotowanie wróżb andrzejkowych przez
członków Samorządu Uczniowskiego



zbieranie monet „groszy”



przeliczenie zebranych pieniędzy i odesłanie



akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej



poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie
kolegów i koleżanek kartkami i słodkimi
upominkami



rozdanie prezentów przez Mikołaja w klasach

W świątecznym nastroju



udział w Jasełkach, przygotowanie spotkań
opłatkowych w klasach

Symbole świąteczne



gazetka ścienna o tematyce
bożonarodzeniowej



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

Podsumowanie semestru



opracowanie sprawozdania z pracy SU w
pierwszym semestrze

Bezpieczne ferie zimowe



przygotowanie gazetki o bezpiecznych feriach
zimowych



rozmowy z wychowawcami w klasach

Walentynki



Bal/dyskoteka walentynowa lub
karnawałowa

przygotowanie skrzynki na kartki
walentynkowe



doręczanie korespondencji walentynkowej
przez „szkolnych listonoszy”



akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Andrzejki w naszej szkole

Akcja charytatywna „ Góra Grosza”

Grudzień

Styczeń

Luty

Mikołajki

Marzec



wykonanie gazetki okolicznościowej na
korytarzu



przygotowanie życzeń przez chłopców



organizacja przyjęć klasowych dla dziewczyn



zabawy i konkursy na sali gimnastycznej



Lub wyjście /zabawy z wychowawcami



gazetka ścienna o tematyce świątecznej



konkurs na najładniejszą pisankę (ogłoszenie
konkursu i jego wyników)



udział w apelu wielkanocnym



przygotowanie gazetki ściennej



kampania propagująca ochronę przyrody



akcenty poświęcone temu świętu na gazetce
ściennej



Przygotowanie apelu z nauczycielką historii

Dzień Matki 26.05.18r



akcent na gazetce ściennej poświęcony temu
świętu

Dzień Dziecka



przygotowanie zabaw wraz z RR lub wyjazd
na wycieczkę do Aquaparku w Rudzie
Śląskiej

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



podsumowanie działalności S.U. i
przygotowanie sprawozdania



opracowanie wniosków do pracy na następny
rok szkolny



Pomoc przy organizacji zakończenia roku
szkolnego2017/2018

Dzień Kobiet

Dzień Wiosny

Kwiecień

Wielkanoc

Obchody Światowego Dnia Ziemi

Maj

Czerwiec

Uczczenie rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Prace w ciągu roku szkolnego:


organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego



współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas



prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego



udział w akcjach charytatywnych



współudział w uroczystościach szkolnych



współudział w akcjach, apelach

Współpraca z :


Radą Rodziców



Dyrektorem Szkoły



Gronem Pedagogicznym

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:


Dzień Edukacji Narodowej



Obchody Narodowego Święta Niepodległości



Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja



Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego



Pasowanie na ucznia klasy I



Jasełka, Mikołaj, Apel wielkanocny
Opiekun: Anna Ostafińska – Dziwisz

Samorząd Uczniowski

