PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ
W KLĘCZKOWIE
NA ROK 2014/2015

Terminy

Zadania i sposoby ich
realizacji

Cały rok

1.

2.




3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zapoznanie i

przestrzeganie praw i
obowiązków dziecka
Pomoc koleżeńska:
w nauce
odwiedziny chorych
uczniów
nadrabianie zaległości
Pamięć o byłych
emerytowanych
pracownikach szkoły
(sekcja dekoracyjna)
Sprawozdawczość
działań SU
(sekcja promocji
szkoły)
Informowanie
społeczności szkolnej
nt. działań
prowadzonych przez 
SU
(sekcja promocji
szkoły)
Wspieranie
wszystkich działań
prowadzonych w
szkole (zarząd SU)
Kontakty z
dyrektorem szkoły w
sprawach uczniów
według potrzeb i
zaistniałych sytuacji
(przedstawiciele SU i
przedstawiciele klas)
Współpraca z
rodzicami
(wszystkie sekcje)

Współpraca

Cele
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.

Rozwijanie umiejętności
społecznych, które są
niezbędne w poprawnych
relacjach z rówieśnikami
i dorosłymi








Wychowawcy
Opiekun SU
SU
Zdolni uczniowie
Rodzice
N-l prowadzący stronę
internetową

Wprowadzenie
Szczęśliwego
Numerka wśród
uczniów klas IV – VI
(ustalona wtorki odp.
Przewodnicząca SU)
10. Prowadzenie gazetki
ściennej Samorządu
Uczniowskiego na
korytarzu szkolnym
(sekcja dekoracyjna)
11. Informacje o
działalności SU na
stronie internetowej
szkoły. (sekcja
promocji szkoły)
9.








Wrzesień







Organizacja pracy
Samorządu
Uczniowskiego w
nowym roku
szkolnym
Uruchomienie
działalności SU
Wybór zarządu
samorządu:
przewodniczącego,
zastępcę, skarbnika,
sekretarza
Badanie potrzeb
uczniów szkoły
(ankieta)(sekretarz
SU)
Opracowanie planu
pracy (Samorząd)
Zapoznanie z
dokumentami szkoły
Wycieczka do
Działdowa –
zwiedzanie
Interaktywnego
Muzeum Państwa
Krzyżackiego oraz
zamku w Działdowie
Wyjazd na basen w
ramach akcji
„Trzymaj formę”







Kształcenie postawy
społecznej,
Wyzwalanie inicjatyw
i pomysłowości
uczniów
Rozwijanie
samorządności
Integracja
społeczności szkolnej




Opiekun SU
Samorząd
uczniowski



Samorząd
Uczniowski
Wychowawcy klas



1. Dzień Edukacji Narodowej
Zakup kwiatów dla
pracowników szkoły
 Przygotowanie
uroczystej akademii z
okazji Dnia Edukacji
Narodowej (sekcja
kulturalnorozrywkowa i sekcja
porządkowa)
Październik
1. Przyjęcie
pierwszoklasistów w
poczet uczniów szkoły –
ślubowanie (SU)
2. Halloween w szkole
 Najstraszniejszy strój
(sekcja kulturalnorozrywkowa)
3. Akcja „Znicz” (zarząd
SU)





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










Opiekun SU
Samorząd
Uczniowski
Przewodnicząca
Samorządu
Uczniowskiego
Koordynator akcji
„Trzymaj formę”
Wychowawcy klas

Integracja
społeczności szkolnej
i rodziców




Samorząd
Uczniowski
Opiekun SU
Wychowawcy klas



Wychowawcy klas




Opiekun SU
Samorząd
Uczniowski



1. Andrzejki w naszej
szkole- dyskoteka
szkolna


Listopad

Organizacja
konkursów „Mam
Talent”
 Przygotowanie
nagłośnienia i
wystroju sali
(sekcja kulturalnorozrywkowa i sekcja
porządkowa)
2. Udział w akcji zbiórki
nakrętek PET na rzecz
dzieci
niepełnosprawnych
(sekcja sportowa)
1. Mikołajki klasowe





Grudzień

Konkurs na
najbardziej
odświętnie ubraną
klasę (sekcja
dekoracyjna i sekcja
porządkowa)
2. Zorganizowanie
wyjazdu na lodowisko
w ramach akcji

Kultywowanie
tradycji, uwrażliwianie
na piękno i estetykę



Integracja klas



Rozbudzanie troski
o zwierzęta w okresie

3.

4.





1.


2.


Styczeń



3.

4.

Luty

1.


„Trzymaj formę”
(sekcja sportowa)
Ubieramy choinkę dla
zwierząt leśnych
(dokarmianie) (SU)
Święta Bożego
Narodzenia
III szkolny Koncert
Kolęd (sekcja
kulturalnorozrywkowa i sekcja
porządkowa)
Akcja „I Ty możesz
zostać Świętym
Mikołajem” – zbiórka
zabawek dla oddziału
przedszkolnego
(sekcja kulturalnorozrywkowa z
zarządem SU)
Bal karnawałowy
Dekorowanie
świetlicy (sekcja
kulturalnorozrywkowa, sekcja
porządkowa i sekcja
dekoracyjna)
Podsumowanie I-go
półrocza
Wykonanie diagramu
prezentującego
najlepszych uczniów
klas IV-VI za Ipółrocze (sekcja
szkolnej promocji)
Nagrodzenie
najlepszych uczniów
na apelu dyplomami
(przewodnicząca SU)
Dokarmianie ptaków
naszych sąsiadów oraz
zwierzyny leśnej w
okresie zimy
(wszystkie sekcje)
Badanie zadowolenia
z przeprowadzonych
działań. Ewaluacja za
I półrocze (ankieta)
(sekretarz SU)
Walentynki
Wystrój korytarza
szkolnego (sekcja

zimy





Integracja
społeczności szkolnej i
rodziców
Zachęcanie do nauki,
rywalizacja o jak
najlepsze wyniki
nauczania



Rozbudzanie troski
o zwierzęta w okresie
zimy



Kształtowanie
umiejętności











Samorząd
Uczniowski
Opiekun
Samorządu
Uczniowskiego
Wychowawcy Klas
Rada Rodziców
Dyrektor

Samorząd
Uczniowski
Opiekun




wyrażania uczuć

dekoracyjna)
Poczta walentynkowa
dla wszystkich klas
(sekcja porządkowa)
Konkurs piosenki o
miłości, przyjaźni
(sekcja kulturalnorozrywkowa)



1. Dzień Kobiet
Apel i kwiaty dla
wszystkich pań
pracujących w naszej
szkole (sekcja
sportowa i sekcja
porządkowa)
2. Marzec - Pierwszy
Dzień Wiosny
 Wszyscy uczniowie
przychodzą przebrani
w strój wiosenny konkurs (zarząd SU)



1. WIELKANOC –
Tradycje Świąteczne
 Życzenia świąteczne
dla wszystkich
pracowników szkoły
oraz koleżanek i
kolegów na kartkach
wielkanocnych
(sekcja dekoracyjna)
2. Wycieczka do
Warszawy (zarząd SU)
1. Dzień Matki w naszej
szkole
 Przygotowanie apelu i
wspólne ognisko,
laurki dla naszych
Mam (sekcja
dekoracyjna, sekcja
kulturalnorozrywkowa i sekcja
porządkowa)





Marzec

Kwiecień

Maj

1. Dzień Dziecka
Czerwiec



Wspólne zabawy i gry
integracyjne (sekcja
sportowa, sekcja
porządkowa)









Integracja
społeczności szkolnej
Aktywizowanie
uczniów, rozwijanie
kultury osobistej,
wyzwalanie inicjatyw i
pomysłowości u
uczniów



Integracja
społeczności szkolnej
Kształtowanie
umiejętności
wyrażania uczuć
Kształtowanie
postawy
patriotycznej i
społecznej



Kształtowanie
postawy
wdzięczności i
szacunku dla rodziców





Integracja
społeczności szkolnej



Integracja
społeczności
szkolnej i lokalnej













Samorządu
Uczniowskiego
Wychowawcy Klas

Samorząd
Uczniowski
Opiekun
Samorządu
Wychowawcy Klas

Samorząd
Uczniowski
Opiekun
Samorządu
Wychowawcy Klas

Samorząd
Uczniowski
Opiekun
Samorządu

Samorząd
Uczniowski
Opiekun
Samorządu
Wychowawcy klas



Wszystkie klasy
przygotowują różne
sałatki warzywnoowocowe (zarząd SU)



Rada Rodziców

2. Dzień Patrona Szkoły


Prezentacja dorobku
szkoły- z udziałem
uczniów i nauczycieli
(sekcja kulturalnorozrywkowa)

3. Badanie zadowolenia z
przeprowadzonych
działań. Ewaluacja za
cały rok szkolny
(ankieta) (sekcja
promocji szkoły)

Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Klaudia Rosińska, Dobrosława Chylińska, Amelia
Łakatyszewska. Ilona Brzezińska, Klaudia Rólka oraz przedstawiciele klas.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Marzena Żmijewska

