PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE
NA ROK SZKOLNY 2011/2012

I Cele i zadania:
a) Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
b) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim
postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami
i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej
inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
c) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie
patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej
tradycji. Reprezentowanie ogółu uczniów.

II Zadania samorządu na rok szkolny 2011/2012:
a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania
obowiązków szkolnych.
b) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.
c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
d) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami
i nauczycielami,
e) Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

III Działania stałe:
- spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
- losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
- organizacja imprez szkolnych,
- wydawanie gazetki „Szkoleś”,
- działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach
podejmowanych przez różne instytucje na terenie gminy.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych
i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:
1. Rozwijanie samorządności:
a) Opracowywanie planu pracy SU.
b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze
Statutem Szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny
oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
f) Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy.
g) Pomoc koleżeńska.

2. Akcje charytatywne.
a) Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.
b) Włączenie się do akcji „ Góra Grosza”.

3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
a) Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątania świata”.

4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
a) Zabawa andrzejkowa.
b) Mikołajki.
c) Zabawa karnawałowa.
d) Pierwszy dzień wiosny.
e) Dzień Dziecka.

f) Dyskoteki szkolne.

5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do
konkursów.
a) Szkolny Konkurs Kolęd
b) Najpiękniejszy stroik.
c) Najpiękniejsza Klasowa choinka
d)Najzabawniejsza kartka walentynkowa.
e) Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.
f) Stop przemocy – konkurs plastyczny.
g)Wspieranie organizacji konkursów przedmiotowych.

6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych
a) Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie uczniów klasy I
b) Święto Niepodległości.
c) Dzień Kobiet.
d) Rocznica Konstytucji 3 Maja.
e) Dzień Flagi.
f) Boże Narodzenie.
g) Dzień wiosny.
h) Światowy Dzień Ziemi,
i) Dzień Dziecka.
j)Dzień Rodziny

Planowane działania:
Wrzesień

1. Wybory do samorządu uczniowskiego
- wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
- wybory opiekunów samorządu z pośród nauczycieli
- wybory prezydium samorządu
2. Opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego
- wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób
odpowiedzialnych za ich wykonanie
3. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
4. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej z okazji Dnia Chłopaka.
- opieka nad sprzętem grającym
- dyżury przy wejściu do szkoły

Październik
5. Obchody Dnia Edukacji Narodowej
- przygotowanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym
- udział samorządu szkolnego w akademii organizowanej przez szkołę
- zakupienie kwiatów i złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły

Listopad
6. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- przygotowanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym
- udział samorządu szkolnego w akademii organizowanej przez szkołę
7. Andrzejki w naszej szkole
- akcenty andrzejkowe w gazetce ściennej
- wróżby andrzejkowe
- dyskoteka andrzejkowa

8. Udział w akcjach charytatywnych
- według potrzeb
Grudzień
9. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
- gazetka ścienna na temat praw człowieka
10. W świątecznym nastroju
- przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów
- dekoracja świąteczna szkoły

Styczeń
11. Dzień Babci i Dziadka
- gazetka ścienna na temat dnia dziadka i babci
- pomoc w przygotowaniu uroczystości i poczęstunku

Luty
12. Podsumowanie I półrocza
- wykonanie diagramu słupkowego prezentującego średnią ocen uzyskaną w poszczególnych
klasach
- sporządzenie listy najlepszych uczniów w szkole , uczniów ze 100% frekwencją
- prezentacja wyników nauczania na gazetce ściennej
- sporządzenie sprawozdania z działalności samorządu
13. Dyskoteka karnawałowa
-konkurs na najładniejsze przebranie
14. Tłusty czwartek
- zakup pączków dla uczniów i nauczycieli

Marzec

14. Międzynarodowy Dzień Kobiet
- zakup kwiatów dla pań nauczycielek i personelu szkoły
- sporządzenie kart z życzeniami z okazji Dnia Kobiet
- gazetka ścienna
15. Pierwszy Dzień Wiosny
- zorganizowanie uroczystości

Kwiecień
16. Porządki wiosenne
- pomoc samorządu w pracach wokół szkoły
17. Święta Wielkanocne
- gazetka ścienna o tematyce świątecznej

Maj
18. Uczczenie rocznicy Konstytucji 3 maja
- współorganizacja akademii szkolnej
- gazetka ścienna
19. Dzień Rodziny
-pomoc w przygotowaniu uroczystości

Czerwiec
20. Międzynarodowy Dzień Dziecka
- pomoc przy organizowaniu Dnia Sportu w szkole
21. Podsumowanie II półrocza
- wykonanie diagramu słupkowego prezentującego średnią ocen uzyskaną w poszczególnych
klasach
- sporządzenie listy najlepszych uczniów w szkole , uczniów ze 100% frekwencją

- prezentacja wyników nauczania na gazetce ściennej
- sporządzenie sprawozdania z działalności samorządu

