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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W POLKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego:
Lp.
1.

opiniowanie dokumentów szkolnych,
organizacja działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,
informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,
współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią,
przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów,
wdrażanie modelu ucznia aktywnego i umiejętnie współpracującego w grupie.
Zadania
Organizacja pacy
Samorządu
Uczniowskiego w
roku szkolnym
2013/2014

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1. Wybory klasowych samorządów
uczniowskich.

wychowawcy
klas

2-13 września
2013

2. Wybory Rady Samorządu
Uczniowskiego.

opiekun SU
Szkolna
Komisja
Wyborcza

23 września
2013

3. Przygotowanie planu pracy z
uwzględnieniem:
- regulaminu SU,
- programu wychowawczego szkoły,
- propozycji uczniów.

opiekun SU
Rada SU

wrzesień 2013
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4. Ustalenie terminów spotkań Rady
Samorządu Uczniowskiego.

opiekun SU

5. Prowadzenie dokumentacji SU:
- protokołów ważniejszych zebrań SU,
- sprawozdań z realizowanych zadań.

opiekun SU
sekretarz SU

6. Przepływ informacji:
- komunikaty przez radiowęzeł,
- strona internetowa szkoły,
- gazetka szkolna,
- tablica informacyjna.

opiekun SU
przewodnicząca wrzesień 2012 –
Rady SU
czerwiec 2013
zespół
redakcyjny

wrzesień 2013
wrzesień 2013 –
czerwiec 2014

2.
Aktywne
uczestniczenie w
życiu szkoły.

1. Zapoznanie z regulaminami
opiekun SU
obowiązującymi w szkole oraz prawami i wychowawcy
obowiązkami ucznia.
2. Prowadzenie Skrzynki Pomysłów.

Rada SU

3. Klasa z najwyższą frekwencją realizacja konkursu szkolnego w klasach Rada SU
I - VI
4. Współpraca Rady SU z :

pedagog
Opiekun SU

wrzesień 2013
styczeń 2013
maj 2014
wrzesień 2013 –
czerwiec 2014
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- dyrekcją szkoły,
- wychowawcami, nauczycielami i
pracownikami szkoły,
- Radą Rodziców,
- organizacjami i kołami działającymi w
szkole.

wrzesień 2013 –
czerwiec 2014

6. Wprowadzenie „Szczęśliwego numerka” Rada SU

wrzesień 2013czerwiec 2014

7. Propagowanie zdrowego stylu życia
„Cicho sza – stop dla hałasu”.
Przygotowanie cyklu audycji „Stop dla
hałasu”.
Opracowanie i rozpowszechnienie w
szkole
haseł na temat szkodliwości
hałasu.

Rada SU

październik
2013 – maj
2014

Rada SU
opiekun SU

wrzesień 2013czerwiec 2014

wrzesień 2013 –
5. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych – opiekunowie sal czerwiec 2014
przeprowadzenie plebiscytu w klasach
Rada SU
marzec 2014 plebiscyt
IV-VI „Klasa Lekcyjna Roku”.

8. Propagowanie zasad kulturalnego
zachowania w szkole i poza nią.
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3.
Tworzenie
ceremoniału
szkolnego,
kultywowanie
tradycji.

4.

9. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu
problemów szkolnych.

Rada SU

wrzesień 2013czerwiec 2014

10.
Współorganizowanie akcji
ekologicznych i charytatywnych (
„Adopcja Serca”, zbiórka makulatury,
nakrętek).
Zbiórka karmy dla zwierząt.

Rada SU
Szkolne koło
PCK
Opiekun SU

wrzesień 2013czerwiec 2014

1. Udział i organizacja uroczystości
szkolnych:
- pasowanie pierwszoklasistów,
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
- uroczyste podsumowanie I semestru,
- Dzień Chłopca i Dzień Kobiet,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Dzień Pluszowego Misia,
- Dzień Górnika,
- Święto Niepodległości,
- mikołajki
- Święto Szkoły,
- Dzień Służby Zdrowia,
- Dzień Dziecka,
- Zakończenie roku szkolnego.
2. Realizacja projektu Dzień

opiekunowie SU wrzesień 2013 –
wychowawcy
czerwiec 2014
Rada SU

opiekunowie SU marzec 2014
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Integracja
społeczności
szkolnej

Samorządności – obchody Pierwszego
Dnia Wiosny.
Dzień Kolekcjonera.
1. Organizacja dyskotek szkolnych:
- z okazji Dnia Chłopca,
- Andrzejkowa,
- Walentynkowa.
2. Organizacja balu karnawałowego.

wrzesień 2013
listopad 2013
luty 2014
styczeń 2014

Ewaluacja:
-

prezentacja sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań samorządowych,
analiza pracy Rady Samorządu Uczniowskiego (wyniki ankiety przeprowadzonej w kl. IV-VI),
prezentacja pracy Rady SU w formie wystaw i gazetek ściennych,
wybór „Aktywnego Samorządowca”.

