Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2017/2018
Cele główne :
1. Integracja środowiska szkolnego: uczniów, nauczycieli, niepedagogicznych pracowników
szkoły.
2. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
3. Wzmacnianie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania
na rzecz szkoły i środowiska.
4. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
5. Rozwijanie samorządności, kreatywności i aktywności wśród uczniów.
6. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
7. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
Założenia na rok szkolny 2017/2018
1. Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym.
2. Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
3. Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących
w życiu społecznym.
4. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
5. Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
6. Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
7. Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
8. Kształtowanie w wychowankach określonych postaw społecznych: postawy społecznego
zaangażowania, uwrażliwienia na potrzeby innych, patriotyzmu, społecznej dyscypliny
i odpowiedzialności, postawy społecznej otwartości i tolerancji.
9. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
Planowane działania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/20178
Termin
Wrzesień

Zadania
Wybory Samorządów
Klasowych
Wybory do Rady
Samorządu
Uczniowskiego

Opracowanie planu
pracy Samorządu
Uczniowskiego.

Formy realizacji

Odpowiedzialni

 wybory klasowe (organizacja
pracy w ramach godzin
wychowawczych klasy)
 wybory przedstawicieli
do samorządu przez
poszczególne klasy,
 wybory do rady SU,

wychowawcy klas

 zebranie Rady SU,
 wpisanie propozycji
zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu
do planu pracy,

opiekun SU, Rada
Samorządu
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nauczyciel pełniący
funkcję opiekuna SU
w roku ubiegłym,
przedstawiciele SU

Dzień Chłopaka

Udział w akcji
charytatywnej
„Szkoło, pomóż i Ty”.

Aktualizacja gazetki
ściennej SU.

październik Obchody Dnia
Edukacji Narodowej

Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek
Szkolnych
listopad

Obchody Narodowego
Święta Niepodległości.

 ustalenie harmonogramu
zadań i określenie terminów
ich realizacji
 przedstawienie planu pracy
SU Dyrekcji Szkoły
 przygotowanie przez
dziewczęta upominków dla
kolegów ze swoich klas
 dyskoteka
 rozprowadzanie wśród
młodzieży i nauczycieli
cegiełek (pomocy
dydaktycznych i
kalendarzyków), będących
formą wsparcia dla dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnej
 zamieszczenie informacji
m.in. o składzie Rady SU,
regulaminy „szczęśliwy
numerek” i „ szczęśliwy
dzień”
 zamieszczenie życzeń
okolicznościowych na
gazetce ściennej
 przygotowanie części
artystycznej z okazji DEN złożenie życzeń i wręczenie
kwiatów pracownikom
szkoły
 aktywny udział w
inicjatywach proponowanych
przez bibliotekę szkolną i
uczniów
 gazetka okolicznościowa na
temat Święta Niepodległości.
 udział przedstawicieli SU
w uroczystościach
środowiskowych.

Udział w
ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”.

 zbiórka pieniędzy w klasach,
 zliczenie funduszy,
 przekazanie pieniędzy
organizatorom akcji.
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wychowawcy klas,
uczennice klas II i III
opiekun SU,
nauczyciele, Rada
Samorządu, rodzice
opiekun SU,
członkowie sekcji do
spraw org. akcji
charytatywnych,

opiekun SU,
członkowie sekcji
redakcyjno –
dekoracyjnej
opiekun SU,
członkowie sekcji
redakcyjno dekoracyjnej
opiekun SU,
członkowie sekcji
rozrywkowo –
artystycznej,
opiekun SU, Rada
Samorządu, członkowie
Koła Przyjaciół Książki
opiekun SU członkowie
sekcji redakcyjno dekoracyjnej i
rozrywkowo –
artystycznej,

opiekun SU,
członkowie sekcji do
spraw org. akcji
charytatywnych

 przygotowanie gazetki
tematycznej.

opiekun SU,
członkowie sekcji
redakcyjno dekoracyjnej

 dyskoteka andrzejkowa
(opieka nad sprzętem
grającym, dekoracja sali,
sprzedaż biletów, zbiórka
słodyczy, wróżby i zabawy
andrzejkowe).
 przygotowanie
mikołajkowych upominków
dla nauczycieli - „rózga dla
belfra”.
 Mikołajki klasowe

SU, członkowie sekcji
rozrywkowo –
artystycznej,
nauczyciele, rodzice

Udział w akcji „KSM –
dzieciom”.

 przekazanie słodyczy
zebranych w trakcie
dyskoteki andrzejkowej na
paczki dla dzieci z domu
dziecka

opiekun SU,
członkowie sekcji do
spraw org. akcji
charytatywnych

Udział w akcji „Pomóż
dzieciom przetrwać
zimę”.

 zbiórka odzieży, żywności
trwałej, zabawek, słodyczy

opiekun SU,
członkowie sekcji do
spraw org. akcji
charytatywnych, p.
Ewa Mydlak –
koordynator akcji

Andrzejki w naszej
szkole

grudzień

Mikołajki

 przekazanie zebranych
darów i słodyczy dzieciom z
Domu Dziecka w
Krasnymstawie
W świątecznym
nastroju

styczeń

Karnawał w naszej
szkole.

opiekun SU, Rada
Samorządu,

uczniowie i
wychowawcy
wszystkich klas

 wykonanie gazetki ściennej o opiekun SU,
tematyce bożonarodzeniowej członkowie sekcji
redakcyjno dekoracyjnej
opiekun SU,
 konkurs na najładniejszy
bożonarodzeniowy wystrój
członkowie sekcji do
sali lekcyjnej.
spraw org. i przepr.
konkursów
 spotkanie opłatkowe

wychowawcy i
uczniowie wszystkich
klas

 czynny udział w
organizowaniu zabawy
choinkowej

Rada Samorządu,
wychowawcy klas,
rodzice
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Podsumowanie pracy
SU w pierwszym
semestrze

 złożenie sprawozdania z
działalności SU

opiekun SU, Rada
Samorządu

 opracowanie i
przeprowadzenie ankiety
ewaluacyjnej wśród losowo
wybranej grupy uczniów ze
wszystkich klas.
 opracowanie wyników
ankiety i wniosków do pracy
SU w II semestrze.

Bezpieczni w czasie
ferii.

luty

Walentynki

 przygotowanie informacji
dotyczących pracy SU w I
semestrze na tablicę SU.
 przygotowanie gazetki
tematycznej na temat zasad
bezpiecznego spędzania
wolnego czasu
 akcenty walentynkowe na
gazetce ściennej
 konkurs na walentynkową
kartkę lub wiersz

marzec

kwiecień

Międzynarodowy
Dzień Kobiet

 wykonanie gazetki
okolicznościowej z
życzeniami dla dziewcząt i
pań i umieszczenie ich na
tablicy SU

opiekun SU członkowie
sekcji redakcyjno dekoracyjnej
członkowie sekcji
redakcyjno –
dekoracyjnej
członkowie sekcji do
spraw org. i przepr.
Konkursów
opiekun SU,
członkowie sekcji
redakcyjno –
dekoracyjnej

 przygotowanie części
artystycznej.

opiekun SU, Rada SU

 wręczenie kwiatów i
złożenie życzeń paniom
pracującym w szkole.

chłopcy z klas II i III

Święto Wiosny - Dzień
Samorządności

 zajęcia sportowe

opiekun SU,
uczniowie klas II i III,
wszyscy nauczyciele

Wielkanoc w naszym
domu i w szkole.

 gazetka ścienna o tematyce
świątecznej
 wykonanie ozdób (stroików)
świątecznych

opiekun SU,
członkowie sekcji
redakcyjno dekoracyjnej
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 przygotowanie gazetki
informacyjnej na temat zasad
organizowania i
przeprowadzania egzaminów
gimnazjalnych, terminarz
egzaminów
Przed wyborem szkoły  przygotowanie gazetki
tematycznej zawierającej
ponadgimnazjalnej
oferty edukacyjne nadesłane
przez szkoły
ponadgimnazjalne.
Uczczenie rocznicy
 przygotowanie gazetki
tematycznej,
uchwalenia Konstytucji
 udział przedstawicieli
3 Maja.
samorządu w lokalnych
obchodach święta.
Egzamin gimnazjalny

maj

czerwiec

opiekun SU,
członkowie sekcji
redakcyjno dekoracyjnej
opiekun SU,
członkowie sekcji
redakcyjno dekoracyjnej
opiekun SU,
członkowie sekcji
redakcyjno dekoracyjnej

Dzień patrona szkoły.

 współorganizowanie
konkursu na temat sylwetki
patrona szkoły.

Opiekun SU, Rada
Samorządu, nauczyciel
historii

Plebiscyt na
Najsympatyczniejszego
Ucznia i
Najsympatyczniejszą
Uczennicę w szkole.

 zapoznanie uczniów z
regulaminem plebiscytu,
przeprowadzenie eliminacji i
wyłonienie zwycięzców.

Opiekun SU,
członkowie sekcji do
spraw org. i przepr.
konkursów

Międzynarodowy
Dzień Dziecka

 Dzień Europejski – konkursy
międzyklasowe,
 kiermasz ciasta.

nauczyciele j. obcych,
nauczyciele w- f,
Samorząd Uczniowski,
wychowawcy klas,
rodzice

Podsumowanie pracy
Samorządu
Uczniowskiego za
II semestr roku szk.
2015/2016

 podsumowanie działalności
SU i przygotowanie
sprawozdania
 przeprowadzenie ankiety
ewaluacyjnej wśród
reprezentatywnej grupy
uczniów
 opracowanie wniosków do
pracy na następny rok
szkolny.

opiekun SU, Rada SU

Inne działania mające charakter ciągły lub cykliczny:
1. Organizowanie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego (wg. potrzeb) .
2. Współpraca z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców
w zakresie realizacji zaplanowanych zadań.
3. Bieżące informowanie społeczności szkolnej o podejmowanych przez Samorząd
Uczniowski działaniach :
a) prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego,
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4.
5.
6.
7.

b) współpraca z administratorem strony internetowej szkoły
c) informacje w formie ustnych ogłoszeń
Zbieranie plastikowych nakrętek i makulatury.
Losowanie „Szczęśliwego numerka” (codziennie).
Losowanie „Dnia bez pytania” (pierwszy roboczy dzień miesiąca).
Sprawdzanie czystości w salach i szatniach (raz w miesiącu).

8. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez aktywny udział w uroczystościach
środowiskowych.
9. Wdrażanie nowych inicjatyw zaproponowanych przez uczniów.
10. Przeprowadzanie ewaluacji pracy SU (po każdym semestrze).
Uwagi końcowe:
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego uwzględnia propozycje przedstawicieli SU oraz jest
spójny z obowiązującymi dokumentami tj. Programem wychowawczym, Programem
profilaktycznym oraz Planem pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018.
Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego będą odbywać się w miarę potrzeb z inicjatywy
opiekuna, członków Rady SU, dyrekcji.
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco w zależności
od potrzeb szkoły.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

…………………………………..
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