Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2018/2019

Struktura Samorządu Uczniowskiego:
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 3 klas gimnazjum i klas 4-8 szkoły podstawowej:
 Agnieszka Smoleńska
 Gabriela Horba
Skład zarządu SU Gimnazjum:





Przewodniczący : Dominika Jacejko, 3B
Z-ca Przewodniczącego : Weronika Mróz, 3B
Skarbnik: Kamil Sokół, 3D
Doradca zarządu SU: Patrycja Chudzińska, 3B
Skład zarządu SU Szkoły Podstawowej:

 Przewodniczący: Zuzanna Muczyńska, 8C
 Z-ca Przewodniczącego: Piotr Wrona, 6A
 Skarbnik: Rozalia Gaweł, 4A

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19:


Budowanie wśród uczniów poczucia wspólnoty oraz kształtowanie umiejętności współpracy
w ramach realizacji poszczególnych zadań;



Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw
człowieka;



Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;



Kształtowanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów;



Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;



Kształtowanie umiejętności działania w zespole, tworzenia warunków do aktywności społecznej
i wzmacnianie samodyscypliny uczniów;



Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Wnioski do dalszej pracy
 Aktywizacja społeczności szkolnej
 Integracja środowiska szkolnego

Prace w ciągu roku szkolnego:


organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego;



współdziałanie z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i nauczycielami;



prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;



udział w akcjach charytatywnych, patriotycznych i in.



współudział w uroczystościach szkolnych;



całoroczna akcja „Szczęśliwy Numer”;



opieka nad sztandarem szkoły;

Współpraca z :


Radą Pedagogiczną.



Biblioteką, świetlicą, pedagogiem



Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość „Skała”



Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy



MGCKiS



Kołem Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy



Caritas



Parafią w Choroszczy

Termin

Zadania
Obchody rocznicy wybuchu
II wojny światowej

Wybór do S.U.

Formy realizacji
 udział pocztu sztandarowego i innych uczniów
w obchodach


wybory przedstawicieli do samorządu,



podział samorządu na sekcje i określenie zadań każdej
z nich,

Opracowanie planu pracy
Wrzesień



zebranie samorządu,



wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli
samorządu do planu pracy,

Samorządu Uczniowskiego


ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich
realizacji,

Wybór kandydatów do pocztu
sztandarowego



zgłoszenie kandydatów Radzie Pedagogicznej,

Ceremoniał pocztu



sztandarowego

przedstawienie i omówienie ceremoniału pocztu
sztandarowego

Wybór nauczycieli
opiekujących się S.U.

Opracowanie planu pracy



wybór opiekunów S.U.



zebranie samorządu,



wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli
samorządu do planu pracy,

Samorządu Uczniowskiego


ustalenie harmonogramu zadań i określenie
przybliżonych terminów ich realizacji,

Październik
Zagospodarowanie tablicy



regulamin S.U.

S.U.



plan pracy S.U.



zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce

Obchody Dnia Edukacji
Narodowej

szkolnej,


przygotowanie życzeń dla nauczycieli,



udział uczniów w przedstawieniu.



udział w obchodach patriotycznych oraz religijnych na
terenie szkoły i w środowisku lokalnym,

Listopad

Obchody 100-lecia odzyskania
Niepodległości



Apel Pamięci



udział pocztu sztandarowego w uroczystościach
religijno-patriotycznych



współpraca z Caritas: sprzedaż wyrobów cukierniczych
w barwach narodowych

Akcja upamiętniająca Patrona



Szkoły H.Sienkiewicza

Grudzień

Mikołajki

uczniowie przebrani za bohaterów książki „W pustyni
i w puszczy” otrzymują „kartę niepytajkę”



szkolna poczta mikołajkowa,



organizacja konkursu na najpiękniej przystrojoną
świątecznie salę przez poszczególne klasy

Symbole świąteczne



gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej



przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi
Radzie Pedagogicznej, pracownikom szkoły i uczniom,

Amnesty International



współpraca z pedagogiem szkolnym przy akcji Pisania
Listów z Amnesty International

Szlachetna Paczka



udział w akcji „Szlachetna Paczka”



przygotowanie przedstawienia, udział uczniów

Jasełka

w przedstawieniu- współpraca z nauczycielami języków
obcych

Konkurs kolęd

Noc Filmowa



Apel i wspólne śpiewanie,



wybór filmów,



zorganizowanie imprezy i przeprowadzenie imprezy

Styczeń

integracyjnej

Apel podsumowujący
I półrocze



wręczenie nagród i dyplomów za konkursy
i akcje, które odbyły się w I semestrze,



przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych
wakacji,

Luty



przygotowanie kartek walentynkowych,



doręczanie korespondencji walentynkowej przez
„szkolnych listonoszy”,

Walentynki

Marzec
Dzień Kobiet

Dzień Wiosny

Spotkania z Historią



akcenty walentynkowe na terenie szkoły,



„karta niepytajka” dla uczniów ubranych na czerwono



wykonanie gazetki okolicznościowej



przygotowanie życzeń



sprzedaż kwiatów



akcja „przebieranie – nie pytanie”



propozycje klas

udział w spotkaniach historycznych organizowanych przez
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała”

Kwiecień

Przełom
maja/czerwca

Obchody Światowego



przygotowanie gazetki ściennej,

Dnia Ziemi



kampania propagująca ochronę przyrody,

Wielkanoc

•

współpraca w przygotowaniu przedstawienia
pasyjnego,

Turniej komputerowy
/cykliczne spotkania od

 udział uczniów w cyklicznych spotkaniach – gra w
gry komputerowe RPG, zakończonych turniejem,

października/

Święto Konstytucji 3Maja

Maj

Udział w obchodach Dnia
Flagi RP



pomoc w organizacji akademii,



udział w obchodach pocztu sztandarowego



zaproszenie Seniorów do szkoły, wymiana doświadczeń,

Przez pokolenia z walizką

Dzień Dziecka
Przeprowadzenie wśród
społeczności szkolnej
plebiscytu na:

Czerwiec

Nauczyciela Roku

wspomnienia z przedstawień i in.


udział w obchodach Dnia Dziecka,



przedstawianie zasad oddawania głosów,



przeprowadzenie plebiscytu oraz podsumowanie,



zaprezentowanie wyników,



wręczenie nagród i dyplomów za konkursy

Apel podsumowujący II
półrocze

i akcje, które odbyły się w II semestrze,


przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych
wakacji,

Zakończenie roku szkolnego



pomoc w przygotowaniu akademii



podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie

Podsumowanie pracy S.U. za
rok szkolny 2018/2019

sprawozdania,


opracowanie wniosków do pracy na następny rok
szkolny.

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany w planie pracy.
Choroszcz, 30.10.2018r.
Gabriela Horba
Agnieszka Smoleńska

