PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.HENRYKA
SIENKIEWICZA W GRAJEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:


Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym;



Stwarzanie

sytuacji

dających

możliwość

wykazania

inicjatywy

samorządowej

w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;


Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w
życiu społecznym;



Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;



Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;



Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;



Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej;



Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Termin

Zadania

Formy realizacji

o

wybory przedstawicieli do samorządu
przez poszczególne klasy,

Wybór
do
Uczniowskiego

Samorządu

o

kampania

wyborcza

i

wybory

do

samorządu.
Zgłoszenia 08.09-11.09
Kampania wyborcza 15.09 -18.09
Wybory 21.09

Wrzesień

o

zebranie samorządu,

o

wpisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli

Opracowanie planu pracy
Samorządu Uczniowskiego

samorządu

do

planu

pracy,
o

ustalenie

harmonogramu

zadań

i

określenie terminów ich realizacji,
o

przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji
Szkoły.

Międzynarodowy Dzień Kropki

o

przeprowadzenie konkursów i zabaw,
których tematem przewodnim jest kropka

Ślubowanie klas pierwszych
SP

o

pomoc

wychowawcom

przygotowaniach

do

klas

I

w

uroczystości

pasowania na ucznia.

Obchody
Narodowej

Dnia

Edukacji

Październik
Dzień Kundelka

Dzień Papieski – 01.10.2020

o

Zgadnij kto to? – wykonanie karykatur
nauczyciel

o

rozdanie Oscarów nauczycielom

o

zbiórka karmy ma rzecz schroniska

o

wykonanie okolicznościowej gazetki

o

konkurs graficzny

o

Wykonanie gazetki na temat patrona,
umieszczenie na gazetce imion i nazwisk
uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w

Dzień Biblioteki Szkolnej

konkursach bibliotecznych
o

Moja ulubiona książeczka - konkurs klas
1-3 – plebiscyt na najciekawszą książkę

Żyj zdrowo kolorowo

o

Na

godzinach

będą

wychowawczych

wykonywały

klasy

zdrowe,

kolorowe śniadania, podwieczorki

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości

o

Koncert

pieśni

patriotycznych

-

radiowęzeł
o

Gra terenowa dla przedstawicieli klas

o

Akcja

Listopad
Dzień Pluszowego Misia

ukierunkowana

na

grupy

przedszkolne i klasy 1-3

Dzień walki z AIDS

o

Informacja

na

szkolnej

stronie

internetowej- klasy 7-8

Każdy może zostać świętym
Mikołajem

o

akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej.

o

Mikołaj częstujący cukierkami uczniów

o

przygotowanie

plakatu

z

życzeniami

świątecznymi dla Rady Pedagogicznej,
pracowników szkoły i dla uczniów.

Grudzień
Boże Narodzenie

o

kiermasz

kartek

bożonarodzeniowych

wykonanych przez uczniów - zebrane
środki będą przeznaczone na prace
samorządu szkolnego.
o

konkurs klasowy na najciekawszą kartkę
świąteczną

o

Zimowy czas

aktualizacja

tablicy

informacyjnej

wg

ustalonego harmonogramu

Styczeń

o

Dzień Dawcy

propagowanie

oddawania

szpiku

kostnego oraz oddawania krwi

o

Dzień Babci i Dziadka

okolicznościowe

spotkanie

w

„Klubie

Seniora”

o

Walentynkowa Poczta Serduszkowa –
doręczanie korespondencji
walentynkowej przez „szkolnych

Dzień Sympatii
Walentynki

–

listonoszy”,

szkolne
o

akcenty

walentynkowe

na

gazetce

ściennej,
o

Luty

obowiązujący kolor ubrań w tym dniu to
kolor czerwony

Czy jesteś bezpieczny w
sieci? -Dzień Bezpiecznego
Internetu

o

warsztaty informacyjne dla klas 4-8

o

plakaty w klasach 1-3

o

akcja #jestnaswiecej –
kolorowa sznurówka – 09.02

o

korytarzu

Dzień Kobiet

Marzec

o

przygotowanie życzeń przez chłopców.

o

Piosenki z życzeniami - radiowęzeł

o

akcja „przebieranie – nie pytanie” -

Dzień Wiosny

Kwiecień

wykonanie gazetki okolicznościowej na

obowiązuje kolor zielony
o

Dzień kolorowej skarpetki

Wielkanoc

o

kiermasz ozdób wielkanocnych

Obchody Światowego Dnia
Ziemi

o

kampania propagująca ochronę przyrody

o

zaopatrzenie uczniów w worki na śmieci,
rękawiczki, nagrodzenie klasy, która

Akcja wiosenne porządki-

wiosenne sprzątanie sal
/ szkoły

najlepiej posprzątała swoją salę
o

Dzień krawata

o

akcenty poświęcone temu świętu na

Dzień tematyczny

Trzeciomajowe potyczki

gazetce ściennej,
o

bieg o flagę

o

konkurs poetycki – „Moja Mama”.

o

Dzień Smerfa czyli wszyscy na niebiesko

o

informacje na tablicy informacyjnej.

o

Talentynki – konkursy i zabawy

o

podsumowanie

Maj
Dzień Matki

Dzień tematyczny

Dzień Dziecka

Czerwiec
Podsumowanie pracy S.U. za
rok szkolny 2020 / 2021

działalności

S.U.

i

przygotowanie sprawozdania,
o

opracowanie wniosków do pracy na
następny rok szkolny.

Prace w ciągu roku szkolnego:


organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;



współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;



prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;



współudział w uroczystościach szkolnych.



udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych - zależnie od potrzeb i naszych
możliwości.

Plan samorządu opiera się na planie wychowawczym szkoły i zadania samorządu wpisują
się w następujące obszary:


ZDROWIE – edukacja zdrowotna



RELACJE – kształtowanie postaw społecznych: wybory do Samorządu



KULTURA – wartości, normy, wzory zachowań: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3go Maja,



BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) - w ramach
bezpieczeństwa w sieci
Opiekunowie SU
Joanna Zalewska -Grochowska
Alicja Deresz – Armata
Anna Formejster
Joanna Szymanowska

