PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W KOLNICZKACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Opracowano na podstawie pomysłów uczniów:

Agnieszka Królikowska
Artur Pachala

Lp.

Zadania

1
I.

2
Organizacja pracy
Samorządu Uczniowskiego
w nowym roku szkolnym

Sposób realizacji
3
1. Wybory samorządów klasowych.
Organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych
klasy.

Osoby odpowiedzialne
4
wychowawcy klas

termin
5
IX

2. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego. opiekunowie SU
(Wybory odbyły się we wrześniu 2019).

IX

3. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem:
a) wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
b) programu wychowawczego szkoły,
c) obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN,
d) propozycji uczniów,
e) harmonogramu imprez i uroczystości.

opiekunowie SU

IX

4. Ustalenie terminów zebrań SU i spotkań z dyrekcją szkoły.

Rada SU

IX

1

2

II.

Uczestnictwo w pracy
szkoły.
Kształtowanie
odpowiedzialności za
podejmowane zadania;
Dbałość o mienie szkolne i
bezpieczeństwo w szkole.

3

4

5

1. Działalność SU wg opracowanego planu pracy.

opiekunowie SU

cały rok szkolny

2. Uaktualnianie regulaminu SU (w razie potrzeby).

opiekunowie SU

cały rok

3. Zapoznanie się z regulaminem.
a) praw i obowiązków ucznia
b) wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

wychowawcy klas

wg planu
godz.wych.

4. Współpraca SU z:
Rada SU
a) dyrekcją szkoły
b) pedagogiem szkolnym
c) wychowawcami klas
d) pracownikami obsługi i administracji
e) innymi organizacjami, kołami działającymi w
szkole.

cały rok

5. Organizacja i funkcjonowanie dyżurów szkolnych.

opiekunowie SU

cały rok

6. Pełnienie dyżurów w klasie.

wychowawcy

cały rok

7. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy.

wszyscy uczniowie

cały rok

8. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.

wychowawcy

cały rok

9. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach opiekunowie SU
lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
wszyscy uczniowie

cały rok

1

2

III. Edukacja zdrowotna i
ekologiczna.

3

4

1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wychowawcy klas
wypoczynek.
2. Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki – pedagog, wychowawcy
prewencja.
klas

3. Zapoznanie się z problemami ekologii naszego regionu.

n-l przyrody,
wychowawcy

4. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

opiekunowie SU, wszyscy
nauczyciele

5. Obchody „Dni Ziemi”.
6. Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę boiska,
placu zabaw, architektury zieleni.
wszyscy n-le i uczniowie.

5

cały rok
wg terminów
planu pracy
szkoły i godz.
wych.
cały rok

IX
IV
cały rok

1
2
IV. Tworzenie ceremoniału
szkolnego;
Kultywowanie tradycji.

3
1. Dzień Edukacji Narodowej

4
nauczyciele

5
X

2. Wybory do samorządów klasowych

wychowawcy klas

IX

3. Wybory do samorządu uczniowskiego

opiekunowie SU

VI

4. Wybory opiekuna SU

dyrektor szkoły

IX

5. Udział w uroczystościach obchodów rocznic, świąt opiekunowie SU,
państwowych i lokalnych.
dyrekcja
- odzyskanie niepodległości przez Polskę
poczet sztandarowy
- rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
- Konstytucja 3 Maja
6. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i wychowawcy
regionalnych.
wszyscy n-le
7. Udział w pracach porządkowych na cmentarzu przed 01XI wychowawcy
(święto zmarłych)
samorządy klasowe

XI
V

cały rok

X

1
V.

2
Integracja społeczności
szkolnej,
Kształtowanie postawy
społecznej, koleżeńskiej,
opiekuńczej.
Wyzwalanie inicjatyw i
pomysłowości uczniów

3

4
wychowawcy klas

5
wg kalendarza
imprez

opiekunowie SU

wg kalendarza

opiekunowie SU

XI

opiekunowie SU
opiekunowie SU

II
IV-VI

2. Akcje charytatywne
a) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
b) „Góra Grosza”
c) Zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Wsparcia
Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze
d) Zbiórka karmy na rzecz Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Radlinie

opiekunowie SU
Rada SU

wg kalendarza

3. Aktywne przeciwstawianie się przemocy rówieśniczej:
a) pogadanki na lekcjach wychowawczych
b) gazetki tematyczne
c) obchody „Światowego Dnia Życzliwości i
Pozdrowień”

wychowawcy

1. Działalność rozrywkowa
a) imprezy klasowe (wg planów wychowawców klas i
samorządów klasowych)
b) imprezy ogólnoszkolne
- dyskoteki
- Dzień Nauczyciela
- andrzejki
- mikołajki
- walentynki
- Dzień Samorządności/ Dzień Sportu
- Dzień Dziecka
c) Nocka Filmowa
d) Wycieczki (Poznań - Jump Arena/ Łódź – Centrum
Nauki i Techniki)
e) Biwak w szkole

wychowawcy

4. Badanie potrzeb uczniów- skrzynka życzeń i pomysłów, do opiekunowie SU
której każdy uczeń może wrzucać anonimowo swoje
Rada SU
postulaty

cały rok

XI

XII i VI

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Agnieszka Królikowska
Artur Pachala
Zebrania Samorządu Uczniowskiego
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