PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZARZECZU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Plan pracy Samorządu

Uczniowskiego

powstał w

oparciu

o

dotychczasowe

doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami
normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły oraz Programem profilaktyczno wychowawczym. Samorząd Uczniowski w swojej działalności, szczególnie zwraca uwagę na
realizację wartości szkoły tj.:
*

Tolerancja ( szacunek dla innych oraz mienia)

*

Rozwój ( poszerzanie horyzontów myślowych, rozwijanie zainteresowań, rozwiązywanie
problemów, przygotowanie do życia)

*

Znajomość i przestrzeganie praw, norm i zasad.

*

Współpraca wszystkich podmiotów szkoły.

*

Zdrowie i bezpieczeństwo.

*

Patriotyzm i tradycja

Planowana działalność Samorządu Uczniowskiego jest pochodną propozycji zgłaszanych
przez Radę Samorządu Uczniowskiego oraz wszystkich uczniów szkoły, w ramach współpracy
z przedstawicielami samorządów klasowych. Plan pracy na rok 2020/2021 uwzględnia wnioski
z pracy z roku ubiegłego.
Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej,
twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.
Cele szczegółowe to m. in.:
*

Kształcenie postawy prospołecznej,

*

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

*

Zachęcanie do działania, rozwijanie ekspresji twórczej młodzieży

*

Rozwijanie samorządności i samodzielności

*

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć, wdzięczności, podziękowania za pracę,
rozbudzanie szacunku,

*

Wzbudzanie szacunku dla tradycji, kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej,

*

Wywoływanie empatii, rozbudzanie chęci niesienia pomocy

*

Kultywowanie tradycji, uwrażliwianie na piękno i estetykę

*

Dbanie o porządek w szkole i poza nią

*

Integracja społeczności szkolnej i rodziców.

*

Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków

*

Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania

*

Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole

*

Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na
terenie szkoły i poza nią

*

Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania

*

Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

*

Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami

*

Podtrzymywanie tradycji

*

Włączenie rodziców w sprawy szkoły

*

Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku.

Działania całoroczne:
*

Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego na korytarzu szkolnym.

*

Zamieszczanie informacji o działalności szkoły, w tym SU na stronie internetowej szkoły.

Termin Zadania i sposoby ich realizacji
Wrzesień

1. wybory przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego
2.

kampania wyborcza i wybory do samorządu (Zgłoszenia do 18.09.2020)

3. zebranie

samorządu,

Zapoznanie

z

dokumentami

szkolnymi

Programem

Wychowawczo- Profilaktycznym
4.

opracowanie planu SU

5.

przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły
Październik

1. Dzień Edukacji Narodowej - życzenia dla nauczycieli oraz pracowników szkoły
2. Wykonanie gazetki o tematyce jesiennej
3.Tydzień przedsiębiorczości - dzień zawodów

Listopad
1. Sprawowanie opieki nad miejscowym pomnikiem (uporządkowanie nagrobków złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy)
2. Andrzejki w naszej szkole- klasowe wróżby


Przygotowanie salonu wróżb



Organizacja konkursów

Grudzień
1. Konkurs na najciekawszą kartę świąteczną.
2. Pamiętamy o seniorach- złożenie życzeń osobom starszym i samotnym w naszych
miejscowościach.
3. Nasze drzewko choinkowe- wspólne ubieranie choinki przez młodsze klasy
4. Święta Bożego Narodzenia
 życzenia świąteczne
 gazetka ścienna o tematyce świątecznej, dekoracja korytarza szkolnego
 konkurs na najpiękniejszą klasę

 kiermasz bożonarodzeniowy( każda klasa przygotowuję jakąś dekorację choinkową
życzenia świąteczne
Styczeń
1.

Życzenia dla Babci i Dzidków

2.

Koncert Kolęd wszystkich klas ( klasy losuj kolędę i się przygotowują )

3. Bal karnawałowy/dyskoteka karnawałowa


dekoracja sali do zabawy



przygotowanie koron dla Króla i Królowej balu

4. Dzień herbaty- degustacja w klasach

Luty
1. Walentynki


wystrój korytarza szkolnego



poczta walentynkowa dla wszystkich klas oraz walentynkowa foto - budka



walentynkowy kolor – wszyscy przychodzą ubranie na czerwono



loteria fantowa i zbiórka pieniędzy na cel charytatywny

Marzec
1. Dzień Kobiet

2.

Apel i kwiaty dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole

Pierwszy Dzień Wiosny


Wiosenna dekoracja korytarzy



Gra terenowa



Konkurs na najbardziej pomysłowo przebraną osobę

3. Dzień Ziemi- współpraca w ramach klas
4. Dzień kolorowej skarpetki
5.

kiermasz ozdób wielkanocnych – każda klasa przygotowuję ozdoby na kiermasz
Kwiecień
1. Wielkanoc – Tradycje Świąteczne gazetka szkolna

2. Dzień kolorów – każda klasa przebiera się według wylosowanego koloru
3.

Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód klasy 1-3

Maj

1. Dzień Matki- Dzień Rodziny w naszej szkole
 Przygotowanie uroczystości i upominków dla naszych rodziców
2.Dzień ciekawych krajów i uczniowie losują kraj i przygotowują prezentację o danym kraju
3. Zebranie funduszy lub karmy dla schroniska dla zwierząt

Czerwiec
1. Dzień Dziecka
 Wspólne zabawy i gry integracyjne
2. Szkolny konkurs MAM TALENT
3. Życzenia dla wszystkich uczniów naszej szkoły
4. podsumowanie pracy SU

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Izabela Abramowicz
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Olga Mazur, Marta Wolska

W ciągu roku będą realizowane następujące akcje
1. szczęśliwy numerek ( październik)

