PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE:
Stała współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami.
Zebrania Samorządu Uczniowskiego.
Dbanie o respektowanie praw ucznia w szkole.
Prowadzenie akcji „Poczytaj mi ”.
Włączenie się do akcji charytatywnych.
Stała współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły.
Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.
Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
Decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze
dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki,
10.Prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę;
wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego
oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie
tematyką;
11.Ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
12.Całoroczna zbiórka nakrętek
13.Udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu
sztandarowego;
14.Działania wynikające z aktualnej sytuacji..
15.Redagowanie gazetki szkolnej „Koszałek – Opałek”
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WRZESIEŃ:
1. Wybór Samorządu Uczniowskiego i członków poszczególnych sekcji
2. Diagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, zaopiniowanie planu
wychowawczo–profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu SU;
3. Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek;
4. Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU;
5. Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.
6. Przydział obowiązków poszczególnym sekcjom.

PAŹDZIERNIK:
1. Przygotowanie uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Akcja „Znicz”
LISTOPAD:
1. 100 lat Niepodległej – uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości, poszukujemy świadków historii, udział w apelu,
wystawienie pocztu sztandarowego.
2. „Andrzejki” – tradycje i wróżby andrzejkowe.
3. Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.
GRUDZIEŃ:
1. Kim jest Mikołaj?(gazetka).
2. Tradycje wigilijne w naszych domach –piszemy artykuły do gazetki
szkolnej.
3. Boże Narodzenie: wystrój korytarzy, udekorowanie choinki, wręczenie
podarunków pracownikom szkoły; przygotowanie plakatu świątecznego
z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły.

STYCZEŃ:
1. Zorganizowanie przedstawienia jasełkowego dla mieszkańców wsi.
2. Zabawa choinkowa z konkursami.
3. Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2015/2016 – gazetka
(średnia frekwencja i średnia ocen).
4. Dzień Babci i Dzień Dziadka -wykonanie plakatów.
LUTY:
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Walentynki – życzenia; gazetka. „Poczta Amora”
Słodki upominek w Tłusty czwartek
Bezpieczne ferie – gazetka.
Akcja ferie – „Pamiątka z zimowego wyjazdu – najciekawsza fotografia”.

MARZEC:
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Dzień Kobiet – przygotowanie gazetki „Sławne Kobiety”, życzenia.
Akademia z okazji Dnia Kobie
Gazetka dla ósmoklasisty.
Konkurs recytatorski „Twórczość Marii Konopnickiej” kl. I-III; kl. IV-VI

KWIECIEŃ:
1. Konkurs Ortograficzny „Ortofrajdek 2018”
2. Przyłączenie się do akcji Święto Ziemi – gazetka, apel; hasła.
3. Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły;

MAJ:
1. Odzyskaliśmy wolność – gazetka.
2. Dzień Matki – życzenia; gazetka; Piknik Rodzinny, kiermasz prac.
3. Dzień Patrona – akademia.
CZERWIEC:
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Dzień Dziecka – wycieczka szkolna, gazetka „Dziecięce marzenia”.
Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 (gazetka).
Rozstrzygnięcie konkursów.
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
Pożegnanie klas VIII – uroczysty apel.

