SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Babiaku
rok szkolny 2019/2020
Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania.
To przez takie działania rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność.
W Szkole Podstawowej w Babiaku działa Samorząd Uczniowski.
Działalność SU przebiega w dwóch budynkach: w budynku A ( klasy I-IV ) i w budynku B (klasy VVIII). Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych
i realizowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
Plan pracy SU jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli
i wychowawców.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:
1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości
o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach szkoły na
gazetce ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca
z dyrekcją i gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców , sporządzanie sprawozdań
o działalności SU w danym roku, organizacja wyborów przedstawicieli organu,
przeprowadzenie wyborów Rzecznika Praw Uczniów, popularyzowanie wiedzy o prawach
dziecka;
2. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy
i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi, realizację
projektu np. „Październik - miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy
żywność dla schroniska dla zwierząt w Babiaku, oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom
czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych, w tym m. in.
z okazji Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek, propagowanie wartości i tradycji
kultury polskiej, poprzez pomoc w organizacji apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie
ceremoniału i tradycji szkolnej, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych
konkursów plastycznych i przedmiotowych .
ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:
 czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;
 pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami;
 doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.
3.

Główne cele działań Samorządu uczniowskiego to:
 wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez
rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać,
wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
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 stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania
uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost
umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie
trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.
 Uwzględnianie potrzeb uczniów i działanie na korzyść wszystkich uczniów.
Zadania do wykonania:
AKCJE STAŁE:
 prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę;
 wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego;
 ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach i ich organizacji;
 całoroczna akcja . „Szczęśliwy Numerek”;
 spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;
 współpraca z Radą Rodziców, Dyrekcją i gronem pedagogicznym naszej szkoły;
 aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej
szkoły;
 współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne;
 udział w uroczystościach szkolnych;
 działania wynikające z aktualnej sytuacji.

Wrzesień
 Wybory Prezydium Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Babiaku;
 Stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU;
 Dzień Chłopaka –życzenia dla wszystkich chłopców
 Rozpoczęcie całorocznej akcji . "Szczęśliwy numerek";
 Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU.
Październik
 Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie zbiórki karmy
dla schroniska dla zwierząt w ramach akcji "Październik - miesiącem dla zwierząt" przy
współpracy ze świetlicą szkolną.
 Dzień Edukacji Narodowej –życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły;
 Początek akcji „Góra grosza”.
Listopad
 Narodowe Święto Niepodległości –udział w apelu;
 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka- gazetka prawa i obowiązki ucznia
 Światowy Dzień Pluszowego Misia (26 listopada)
 Andrzejki – dyskoteka szkolna;
Grudzień
 Konkurs „Czapka Świętego Mikołaja”
 Boże Narodzenie: wystrój szkoły , udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu
świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
 Zakończenie akcji „Góra grosza” i wysłanie zebranych pieniędzy.
 Przegląd kolęd.
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Styczeń
 Dzień ciszy i spokoju - nagradzanie naklejkami najgrzeczniejszych uczniów,
 Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku
szkolnym 2019/2020;
Luty
 Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;
 Walentynki: ubieramy się na czerwono;
 Święto Patrona Szkoły
Marzec
 Dzień Kobiet – życzenia dla pań i koleżanek
 Przywitanie wiosny – ubieramy się na zielono
Kwiecień
 Wielkanoc – kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły;
 Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole,
które zostały do końca roku szkolnego;
Maj
 Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
 Dzień Samorządu Terytorialnego- spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych.

Czerwiec
 Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020;
 Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
 sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020;
 Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

