PLAN PRACY
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Noskowie
rok szkolny 2019/2020

Celem działania SU jest:


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



organizowanie wolnego czasu uczniom

Do głównych zadań SU należy:
 przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów;
 dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły,
środowiska;
 współdziałanie z innymi organami szkoły ukierunkowane na udzielenie niezbędnej
pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
 występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych
 udział w pracach organizowanych przez Samorząd Uczniowski
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Termin

Zadania

Wrzesień

Kształtowanie
samorządności uczniów

Prawa i obowiązki ucznia

Formy realizacji


wybór samorządów klasowych przez
poszczególne klasy



przydział funkcji w SU, powołanie sekcji



panel dyskusyjny „Chciałbym/chciałabym,
aby w tym roku Samorząd Uczniowski…”



opracowanie Planu Pracy SU na rok szkolny
2019/2020



ustalenie terminów zebrań, prowadzenie
dokumentacji SU



zapisy protokołów zebrań SU



przedstawienie Planu Pracy Samorządu
Uczniowskiego Dyrektorowi szkoły
oraz Radzie Pedagogicznej



przygotowanie gazetki SU



zapoznanie uczniów z prawami
i obowiązkami obowiązującymi w szkole



wykonanie gazetki SU „Prawa i obowiązki
ucznia w szkole”



organizacja klasowej pomocy koleżeńskiej
– wybór klasowych ekspertów



akcja eFKa (Fajny Kumpel) – pomoc
uczniom klasy I



Świętujemy Dzień Chłopca



Przekazanie życzeń chłopcom



organizacja dyskoteki wspólnie z klasą
dyżurującą



Dzień Krawata – 30 września

Dzień Chłopca
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Październik



przygotowanie życzeń dla nauczycieli
na gazetkach klasowych



organizacja akcji „Pełna miska dla
schroniska” na rzecz Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie
wspólnie z Niepublicznym Przedszkolem
w Noskowie



wybór Miss i Mistera Uśmiechu

Uśmiech na co dzień, nie



obchody Dnia Uśmiechu – 5 października

tylko od święta



Dzień Dobrej Wiadomości – 18
października



wykonanie kotylionów dla uczniów

Obchody Narodowego



przygotowanie gazetki okolicznościowej

Święta Niepodległości



organizacja konkursu fotograficznego
„Moja biało – czerwona” wspólnie
z Biblioteką szkolną



Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
– 21 listopada



Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada



Dzień Piżamy – 30 listopada



Dzień św. Mikołaja – „Kto przebrany –
niepytany”



poczta św. Mikołaja



wspólne kolędowanie przy choince szkolnej



konkurs na najpiękniejszą ozdobę
choinkową



organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego
wspólnie z kółkiem Manualne Smyki

Obchody Dnia Edukacji
Narodowej

Październik miesiącem dla
zwierząt

Listopad

Bon ton, savoir – vivre,
czyli o uprzejmości słów
kilka
„Wesołe dni”
Grudzień
Mikołajki

Coraz bliżej święta
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Styczeń
„Wesołe dni”



Dzień Elegancji

Jestem bezpieczny



Przygotowanie gazetki na temat
bezpieczeństwa w Internecie



przygotowanie skrzynki na kartki
walentynkowe



dostarczanie poczty walentynkowej
przez szkolnych „listonoszy”



akcenty walentynkowe w wystroju szkoły



Wybór Miss i Mistera Grzeczności

Dzień Kobiet



przygotowanie życzeń przez chłopców

„Wesołe dni”



Kolorowo Nam! – zakładamy ubrania
w wybranym kolorze



przygotowanie gazetki szkolnej promującej
zdrowe odżywianie



Dzień Sportowca – 7 kwietnia



organizacja wspólnie z Biblioteką szkolną
konkursu plastycznego „Przeczytaj to
koniecznie” – konkurs na plakat promujący
czytanie i zachęcający do przeczytania
ulubionej książki



Dzień Czekolady – 13 kwietnia



przygotowanie gazetki okolicznościowej



Dni dobrych uczynków – 11-15 maja

w Internecie
Luty

Walentynki

Kultura i szacunek budują
dobry wizerunek
Marzec

Kwiecień
Promowanie zdrowego
trybu życia

Lubimy czytać

„Wesołe dni”
Maj

Uczczenie rocznicy
Uchwalenia Konstytucji
3 Maja
Bądźmy dla siebie dobrzy
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Czerwiec

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego



wybory do Samorządu Uczniowskiego



kampania wyborcza – autoprezentacja
kandydatów



demokratyczne wybory do Samorządu
Uczniowskiego



przeprowadzenie wyborów



przedstawienie wyników wyborów



podsumowanie działalności SU
i przygotowanie sprawozdania



opracowanie wniosków do pracy
na następny rok szkolny

Podsumowanie pracy SU
w roku szkolnym
2019/2020

Cały rok


pełnienie dyżurów w czasie przerw na terenie szkoły



dbanie o wystrój klas i korytarza



dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, kontrolowanie
dyżurów na korytarzach i w klasach



diagnozowanie problemów uczniów i odpowiadanie



zachęcanie uczniów do zaangażowania się uczniów w przedsięwzięcia
wynikające z planu pracy SU

PLANOWANE DZIAŁANIA:


„Szczęśliwy numerek” – zwalniający uczniów z odpowiedzi ustnej, losowany raz
w miesiącu



udział w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy



udział

w

akcji

„Wesołych

Ogrodników”,

kwestowanie

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych
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zbiórka upominków dla dzieci z Domu Dziecka w Górze



zbiórka darów dla osób samotnych z naszej wioski



zbiórka nakrętek



organizacja wyjazdu dla społeczności szkolnej do Poznania na mecz Lecha Poznań



wyjazd do Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie lub Starostwa Powiatowego
w Jarocinie w celu zapoznania członków SU z funkcją samorządowca

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku
szkolnego może być uzupełniony o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane
z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Załączniki:
1. Plan dyżurów klas w roku szkolnym 2019/2020

Plan opracowali:
Członkowie Samorządu Uczniowskiego
Opiekun SU: Jolanta Jarmuż
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2. Załącznik 1. Plan dyżurów klas w roku szkolnym 2019/2020

Rok szkolny 2019 / 2020

klasa

imprezy stałe

dyżury

apele

I

zabawa walentynkowa

01.06 – 26.06

Pasowanie
Pierwszoklasistów

II

Powitanie wiosny

04.05 – 29.05

Dzień Kobiet

III

komunia
wycieczka klas I - III

30.03 – 30.04

Apel wielkanocny

IV

Wigilia szkolna

24.02 – 27.03

----------------------

V

zabawa andrzejkowa

06.01. – 21.02

Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja

VI

--------------------

25.11 – 03.01

Narodowe
Święto Niepodległości
11 listopada

VII

----------------------

21.10 – 22.11

Dzień Nauczyciela

VIII

Pożegnanie
absolwentów Szkoły
wycieczka
klas IV - VIII

16.09 – 18.10

Dzień Samorządności
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