PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Marta Sołdaj
Przewodnicząca Zarządu SU: Magdalena Struziak, kl. VI c
Z-ca Przewodniczącej: Szymon Jarski, kl. VIc

CELE OGÓLNE












Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.
Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości
i odpowiedzialności.
Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
Poznawanie tradycji narodowych.
Osobiste angażowanie się w zwalczanie zła.
Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich
przedstawicieli na terenie szkoły.
Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

TERMIN
REALIZACJI

Wrzesień 2014

Październik 2014

Listopad 2014
Grudzień 2014

ZADANIA
1. Przeprowadzenie wyborów na opiekuna Samorządu
Uczniowskiego
2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do SU
3. Opracowanie, przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy
SU i wybór członków zarządu
4. Zorganizowanie dyskoteki z konkursami
z okazji Dnia Chłopaka
1. Podział funkcji w nowej Radzie SU
2. Pomoc w przygotowaniu ślubowania uczniów klas
pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej
3. Aktualizacja informacji SU na stronie internetowej szkoły
1. Zorganizowanie Dnia Życzliwości
2. Odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli, zapalenie zniczy
oraz uczczenie ich pamięci minutą ciszy w szkole
1. Zorganizowanie odwiedzin św. Mikołaja
w klasach i przekazanie upominków dla uczniów
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2.
3.
1.
Styczeń 2015

Luty 2015

Marzec 2015

Kwiecień 2015
Maj 2015

Czerwiec 2015

2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

i nauczycieli
Wigilia – wręczenie kartek pracownikom szkoły,
przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady
Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły
„Weekend bez pracy domowej” – przygotowanie plakatu dla
nauczycieli z argumentami uczniów
Przygotowanie i zorganizowanie Szkolnego Teleturnieju
Wiedzy o Świecie „Jeden z Dziesięciu” dla uczniów klas IV-VI
(rambit)
Podsumowanie i przygotowanie semestralnego
sprawozdania z realizacji planu pracy SU
Zorganizowanie poczty walentynkowej, gazetka tematyczna
oraz dekoracja szkoły
Ogłoszenie konkursu „Skoczek”
Życzenia oraz słodki poczęstunek dla pań nauczycielek
z okazji Dnia Kobiet
Moda ekologiczna - prezentacja torebek ekologicznych
wykonanych przez uczniów naszej szkoły połączona
z konkursem na najciekawszą torebkę
„Weekend bez pracy domowej”
Konkurs na najpiękniejszą świąteczną dekoracje klasy
Zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolnego Przeglądu
Pieśni Patriotycznej (klasy IV-VI)
Pomoc w organizacji kiermaszu używanych podręczników
Ogłoszenie wyników konkursu „Skoczek”
Dyskoteka szkolna z okazji zakończenia roku szkolnego
Podsumowanie całorocznej pracy SU
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy SU
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