PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ w Tyrawie Wołoskiej
ROK SZKOLNY 2019/2020
Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie
wychowania. To przez takie działania rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność.
Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i
realizowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Prezentowany poniżej
harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów,
nauczycieli i wychowawców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:



DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie
wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o
działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na
stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym,
diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań o działalności SU w danym roku,
organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach
dziecka.



DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę
pieniędzy, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się
do akcji „Góra Grosza” , pozyskujemy dary i pieniądze dla schroniska dla zwierząt.



DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie
uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek
okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka, Andrzejek, zabawy
karnawałowej, Walentynek, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez
organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji
szkolnej, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych
i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki i projektów UNICEF, które
mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów.

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:
o
o
o

czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;
pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami;
doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NASZEJ SZKOŁY JEST:









wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności
poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich
i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać,
wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb
szkoły,
pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania
uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost
umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w
szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

Zadania do wykonania:
AKCJE STAŁEAŁE:










prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę;
wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego;
ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki";
spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;
aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie
internetowej szkoły;
współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne;
udział w uroczystościach szkolnych;
działania wynikające z aktualnej sytuacji.

Wrzesień







Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego –
samorządy klasowe 4–8, wychowawcy i opiekun SU;
Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Stworzenie planu pracy SU;
Dzień Chłopaka – dyskoteka szkolna (życzenia i upominki dla wszystkich chłopców)
Rozpoczęcie całorocznej akcji „Nie wykręcaj się - pomóż chorym dzieciom”;
współpraca z grupą Wolontariatu naszej szkoły
Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU.

Październik




Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie uroczystości i wręczenie upominków
pracownikom szkoły,
Początek akcji „Góra grosza”,
Halloween – święto dyni – przygotowanie ciekawej gazetki szkolnej.

Listopad




Pamiętamy o zmarłych – zapalenie zniczy na mogile miejscowych bohaterów.
Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy świadków historii, pomoc w
organizowaniu apelu z okazji tego święta;
Andrzejki – dyskoteka szkolna; Andrzejkowe wróżby, ciekawe zabawy.

Grudzień







Loteria mikołajkowa – zorganizowanie i przeprowadzenie loterii wśród uczniów;
Mikołajki - upominek dla każdego ucznia i pracownika naszej szkoły – akcja
współpracy z Radą Rodziców – łakocie dla każdego – obdarowywanie się drobnymi
prezentami. Pomoc przy organizacji Mikołajek w przedszkolu i klasach 1-3 i 4-8.
Przed-wigilijne dekorowanie korytarza przez członków SU;
Boże Narodzenie: wystrój klas, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu
świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
Zakończenie akcji „Góra grosza” i wysłanie zebranych pieniędzy.

Styczeń



Akcja charytatywna WOŚP połączona z balem karnawałowym;
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku
szkolnym 2018/2019 spotkanie SU

Luty





Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;
Dyskoteka Walentynowa; ubieramy się na czerwono;
Poczta walentynkowa.
Wybory Miss i Mistera Szkoły;

Marzec




Dzień Kobiet – upominek dla Pań i dziewczyn naszej szkoły, konkurs „Superdziewczyna 2019”
Kiermasz wielkanocny – przygotowanie kiermaszu z własnoręcznie wykonanymi
ozdobami świątecznymi. Między klasowy konkurs na najładniejszy stół wielkanocny
Przywitanie wiosny. Przebieranie się w kolorowe ciuchy.

Kwiecień



Wielkanoc – kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły;
Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;

Maj


Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory tęczy - Dzień Życzliwości i
Pozdrowień.

Czerwiec






Wspieranie i pomoc w organizacji „Dzień Patrona w naszej szkole”, oraz Dnia Sportu
i Dnia Dziecka,
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019;
Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
2019/2020;
Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

.
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
I Opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Małgorzata Jasińska
Plan pracy samorządu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

