Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Kunowie im. Jana Brzechwy
Na rok szkolny 2015/2016

Cele Samorządu Uczniowskiego:
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych
problemów.
2. Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji
wychowawczych zadań szkoły.
3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów
wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za
jednostkę i grupę.
4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
5. Stwarzanie

warunków

do

aktywności

samoobrony i samodyscypliny uczniów.

społecznej,

samokontroli,

Zadania do realizacji:
Wrzesień
1. Zaplanowanie pracy SU na bieżący rok szkolny.
2. Wyłonienie przedstawicieli Rady Samorządu (14 września).
 wybory na przewodniczącego, zastępcę;
 ustalenie przydziału członków rady samorządu do sekcji:
a) redakcyjno-dekoracyjnej,
b) sportowej,
c) czynów społecznych,
d) rozrywkowej,
e) porządkowej.
3. Organizacja Dnia Chłopaka – życzenia i upominki dla chłopców (30 września)
Październik
1. Zorganizowanie Światowego Dnia Zwierząt (5 października) – zbiórka karmy i kocy
dla zwierząt, które zostaną przekazane Schronisku dla Zwierząt w Stargardzie
Szczecińskim (do grudnia), dokarmianie ptaków w okresie zimowym
2. Zorganizowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej: uroczysty apel, przygotowanie
upominków dla nauczycieli, przygotowanie gazetki.
3. Halloween - Konkurs na najciekawszy „Pumpkin” (dynię)
Listopad
1. Akcja „Znicz” – zbiórka zniczy i ich zapalenie na grobach w Kunowie.
2. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Życzliwości (16.11) – rozmowy
z uczniami na lekcjach wychowawczych, wybór najżyczliwszego ucznia szkoły,
gazetka – kulturalny uczeń.
3. Udział w akcji „Góra Grosza”.
4. Udział w Dniach Patrona Szkoły – przygotowanie gazetki, udział w konkursach
5. Andrzejki - zorganizowanie dnia wróżb i przepowiedni, sprzedaż ciast i napoi,
przygotowanie gazetki.
Grudzień
1. Konkurs na najładniej przystrojoną klasę.
2. Przygotowanie gazetki świątecznej.
Styczeń
1. Pomoc w organizacji balu karnawałowego
2. Podsumowanie pracy SU w pierwszym semestrze
3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu na zakończenie pierwszego semestru.

Luty
1. Walentynki – ubieramy się na czerwono, „poczta walentynkowa”, konkurs piosenki
miłosnej, przygotowanie gazetki.
Marzec
1. Dzień kobiet – przygotowanie życzeń i upominków dla kobiet, wybory Miss Szkoły.
2. Pierwszy Dzień Wiosny (21 marca) – Dzień Samorządności – prowadzenie lekcji
przez uczniów, ubieramy się na zielono, pokaz mody wiosennej, wybór najbardziej
oryginalnego stroju.
Kwiecień
1. Przygotowanie gazetki świątecznej.
2. Konkurs na najbardziej oryginalną kartkę świąteczną, pisankę lub stroik.
Maj
1. Dzień Niezapominajki – przygotowanie bukietów dla nauczycieli, „złote myśli” na
korytarzu szkoły, apel, ubieramy się na niebiesko-żółto
Czerwiec
1.
2.
3.
4.

Obchody Dnia szkoły bez przemocy
Wybory do samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017.
Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2015/2016
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2015/2016.

Przez cały rok szkolny – zbiórka plastykowych nakrętek, zbiórka karmy, pomoc zwierzętom
ze Schroniska dla Zwierząt

podpis Dyrektora szkoły

podpis opiekunów samorządu
Magdalena Jaros - opiekun

podpis przewodniczącego samorządu

ZADANIA SEKCJI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Sekcja redakcyjno-dekoracyjna:
 prowadzenie gazetki SU
 informowanie o przedsięwzięciach SU
 przygotowywanie dekoracji

2. Sekcja sportowa:
 propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia
 pomoc nauczycielowi wychowania fizycznego w organizacji imprez sportowych
 dbanie o porządek na Sali gimnastycznej i na zapleczu sportowym
3. Sekcja czynów społecznych
 organizacja akcji charytatywnych (np. zbiórek, akcji)
 rozwijanie postawy współczucia i chęci niesienia pomocy innym
 kształcenie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia poglądów innych

4. Sekcja rozrywkowa
 pomoc w organizacji imprez szkolnych
 przygotowanie i rozstrzygnięcia konkursów
5. Sekcja porządkowa
 kształcenie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia poglądów innych
 budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego
 zapobieganie dewastacji mienia szkoły
 wspomaganie nauczycieli w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie szkoły (pomoc
w dyżurach)

