PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Cele Samorządu Uczniowskiego:
 reprezentowanie ogółu uczniów
 działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów
oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów
wychowawczych szkoły
 rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz
przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli,
samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 dbałość o kulturę osobistą uczniów

Zadania do wykonania:
termin
zadania



wrzesień

wybór Samorządu
Uczniowskiego







październik

organizacja pracy Samorządu
Uczniowskiego






formy realizacji
wybory przedstawicieli
samorządu przez
poszczególne klasy
organizacja kampanii
wyborczej
wybory Samorządu
Uczniowskiego
ustalenie planu działań
na cały rok
włączenie się do akcji
charytatywnej
Kredkobranie – „100
uśmiechów na Stulecie”
organizacja obchodów
Dnia Chłopaka
spotkanie Samorządu
Uczniowskiego, przydział
funkcji
aktualizacja gazetki –
„Alfabet dobrych manier”
organizacja Światowego
Dnia Zwierząt (zbiórka
dla Krakowskiego
Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami lub zoo)
Dzień Uśmiechu
Dzień Komisji Edukacji



listopad

świętowanie Niepodległości



grudzień

działania charytatywne








styczeń

luty

ferie zimowe

karnawał







marzec

przywitanie wiosny






kwiecień

ekologia




maj

majowe święta



Narodowej – życzenia
dla wszystkich
pracowników szkoły
organizacja Dnia Postaci
z Bajek
włączenie się SU do
obchodów 100-lecia
Niepodległości
organizacja Dnia
Pluszowego Misia
Andrzejki – wróżby
i konkursy
Mikołajki (przebrania)
Góra Grosza
Szlachetna Paczka
akcja charytatywna
UNICEF Podziel się
Mikołajem
włączenie się w
organizację kiermaszu
bożonarodzeniowego
gazetka o
bezpieczeństwie
wieczorek filmowy w
czasie ferii
Walentynki
Dzień Kota
organizacja Tłustego
Czwartku
Dzień Kobiet – życzenia
dla wszystkich
dziewczynek i kobiet
Pierwszy Dzień Wiosny
Światowy Dzień Zespołu
Downa – akcja: kolorowe
skarpetki
Dzień Jednorożca
obchody Dnia Ziemi –
ubieramy się na zielono,
akcja sprzątania /
sadzenia
„Ekologiczna gazetka” –
gazetka ścienna
poświęcona ekologii
włączenie się w
organizację kiermaszu
wielkanocnego
konkurs na gazetkę
nawiązującą do Dnia




czerwiec

czas podsumowań




Flagi
17 maja: Światowy Dzień
Pieczenia (kiermasz
wypieków uczniów)
podsumowanie pracy
Samorządu
Uczniowskiego w roku
szkolnym 2018/2019
przygotowanie
sprawozdania
wycieczka

Opiekunowie: Aneta Szydłowska i Barbara Mika-Wójcik
Pomoc: Małgorzata Mełges

