Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:




Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz
szkoły;
Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw
człowieka;
Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2017/2018








Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym;
Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w
bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w
życiu społecznym;
Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
Uświadamianie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Termin

Zadania

Wrzesień

Wybór do SU

Wrzesień

Opracowanie planu pracy SU

Wrzesień

Zagospodarowanie tablicy SU

Wrzesień

Szczęśliwy Numerek

Październik Obchody Dnia Edukacji
Narodowej

Październik Udział w ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza” – termin
wskazany przez organizatora

Formy realizacji
 Wybory przedstawicieli do SU przez
poszczególne klasy,
 Kampania wyborcza i wybory do SU
 Podział samorządu na sekcje: dekoracyjna,
porządkowa, informacyjna i określanie zadań
każdej z nich
 Zebranie samorządu
 Wpisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu pracy
 Ustalenie harmonogramu zadań i określenie
terminów ich realizacji
 Przedstawienie planu SU Dyrekcji Szkoły
Ustalenie odpowiedzialnych za wystrój tablic oraz za
aktualizacje
Całoroczna akcja, wylosowany numerek osoby z
dziennika chroniony przed odpytywaniem na lekcjach.
-Zamieszczenie życzeń na gazetce szkolnej
- ogłoszenie konkursu na portret ulubionego
nauczyciela/rymowankę na temat ulubionego
nauczyciela (opcjonalnie wywiad: "Co chciałbyś
powiedzieć nauczycielom z okazji DEN)
- Opracowanie scenariusza uroczystej akademii z
okazji DEN
- Zbiórka pieniędzy
- Zliczenie zebranych środków

Włączenie się i udział w wolontariacie (ROK Olecko)

Grudzień

Udział w ogólnopolskiej akcji
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
"W ten świąteczny czas"

Marzec

Dzień Kobiet

Czerwiec

Kiermasz podręczników

Czerwiec

Podsumowanie pracy SU za
rok szkolny 2017/2018

- Wykonanie gazetki okolicznościowej
- Przygotowanie życzeń przez chłopców
- Zapoznanie z zasadami sprzedaży podręczników
- Zorganizowanie kiermaszu
- Podsumowanie działalności SU i przygotowanie
sprawozdania
- Opracowanie wniosków do pracy na następny rok

Listopad

Zorganizowanie konkursu plastycznego

Prace w ciągu roku szkolnego:
- organizowanie zebrań SU
- współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
- prowadzenie gazetki ściennej SU
- udział w akcjach charytatywnych
- współudział w uroczystościach szkolnych
Współpraca z :
- ROK Olecko
- Grono Pedagogiczne
- Rada Rodziców
Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych:
- Dzień Edukacji Narodowej
-Andrzejki
- Mikołajki
- Choinka Noworoczna
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal Karnawałowy
- Dzień Matki
- Dzień Rodziny
- Dzień Dziecka

Zastrzega się wprowadzanie zmian w zależności od potrzeb.
Opracowanie: Ewa Statkiewicz, Bartłomiej Jankowski, Diana Wojnowska, Daniel Dobrzyń
Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich
………………………………………………………………………………………………………………………

