PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA
W JANUSZKOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Organizacja działań na rzecz kultury i edukacji nauki i rozrywki.
2. Uaktualnianie informacji o Samorządzie Uczniowskim na stronie internetowej szkoły.
3. Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.
4. Umieszczanie na tablicy SU informacji o „szczęśliwym numerku” wybranym na dany
dzień - wylosowany numer ucznia/uczennicy w danej klasie zwalnia ucznia od pytania w
danym dniu (nie dotyczy pisemnych sprawdzianów, testów, kartkówek, zadań domowych
oraz innych zapowiedzianych wcześniej form sprawdzania wiedzy i umiejętności
uczniów)
5. Stała pomoc w organizacji imprez szkolnych.
6. Przeprowadzanie akcji pomocy innym w ramach wolontariatu.
7. Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi.
8. Przekazywanie Dyrektorowi oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
sugestii uczniów na temat ulepszenia funkcjonowania naszej placówki
9.Gromadzenie funduszy na rzecz SU przez członków Spółdzielni Uczniowskiej.
10.Prowadzenie przez grupę członków SU mediacji rówieśniczych, celem rozwiązywania
konfliktów szkolnych (według potrzeb)
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RODZAJ UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, AKCJI
BĄDŹ INNA DZIAŁALNOŚĆ
Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Wybory
poszczególnych
sekcji
samorządowych
oraz
przydzielenie im zadań.
Przypomnienie treści dokumentów szkolnych: Statutu,
Regulaminu szkolnego, WZO.
Organizacja działalności w nowym roku szkolnym, Regulamin
SU, najważniejsze ustalenia.
Plan pracy SU na nowy rok szkolny – opracowanie i
zatwierdzenie.
Uaktualnienie informacji o Samorządzie Uczniowskim na stronie
internetowej szkoły.
Udział w akcji Sprzątanie Świata.
Udział w akcji Szkoło, pomóż i Ty.
Wykonanie gazetki ściennej na wrzesień.

Kontynuowanie akcji "Zbiórka nakrętek i baterii"
Pomoc w przygotowaniu apelu z okazji KEN.
Wykonanie gazetki ściennej - Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Włączenie się w organizację turnieju „Wielcy PolacyMaria Konopnicka"
Nawiązanie współpracy ze Szkolnym kołem Caritas – ustalenie
reguł działania.
Sprzątanie na Działach grobów żołnierzy poległych w czasie I
wojny światowej, zapalenie zniczy.
Pomoc w zorganizowaniu apelu z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości.
Włączenie się w gminne obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Wykonanie gazetki ściennej na listopad - Narodowe Święto
Niepodległości.
Andrzejki – szkolna zabawa z wróżbami
Udział w akcji Góra grosza.
Nawiązanie współpracy w ramach wolontariatu z najbliższym w
naszej okolicy Domem Dziecka w celu pomocy w
zorganizowaniu dzieciom Mikołaja - zbiórka datków pieniężnych,
słodyczy, przyborów szkolnych, art. higienicznych itp.
Wykonanie gazetki ściennej na grudzień - Boże Narodzenie
Pomoc w zorganizowaniu szkolnego apelu bożonarodzeniowego.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 05.XII - Przekazanie i/lub
zebranych pieniędzy oraz innych artykułów na rzecz najbliższego
w naszej okolicy Domu Dziecka.
Konkurs na stroik bożonarodzeniowy i przekazanie ich wraz z
życzeniami świątecznymi osobom chorym, samotnym w naszej
miejscowości, po konsultacji ze Szkolnym Kołem Caritas.
Gazetka ścienna na styczeń - Dzień Babci i Dziadka.
Zorganizowanie zabawy choinkowej dla uczniów naszej szkoły.
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Pomoc w zorganizowaniu Dnia Babci i Dziadka.
Spotkanie z Radą SU – podsumowanie pracy za I semestr;
wnioski do dalszej pracy.
Aktualizacja gazetki ściennej - "Walentynki"
Pomoc w przygotowaniu w parafii Dnia Chorych we współpracy
ze Szkolnym Kołem Caritas.
Dzień Wagarowicza – początek Wiosny w naszej szkole. Dzień
bez pytania.
Gazetka ścienna – aktualizacja - Dzień Kobiet.
Pomoc w zorganizowaniu akademii z okazji Dnia Kobiet,
Dzień bez pytania dla wszystkich dziewcząt naszej szkoły z
okazji Dnia Kobiet.
Gazetka ścienna na kwiecień - Wielkanoc
Pomoc w zorganizowaniu apelu z okazji Dnia Ziemi.
Dyskoteka dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Gazetka ścienna na maj - Konstytucja 3-go Maja/Dzień
Flagi/Dzień Matki
Pomoc w zorganizowaniu apelu z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi.
Dzień Matki i Ojca – akademia, pomoc w organizacji.
Gazetka ścienna na czerwiec - Dzień Dziecka/zakończenie roku
szkolnego - wakacje.
Podsumowanie II semestru nauki i działalności SU.
Włączenie się w uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Uhonorowanie za pracę w SU upominkami uczniów kończących
naszą szkołę.

Samorząd Uczniowski i opiekunowie SU zastrzegają sobie w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły prawo zmian w Planie Pracy wg bieżących potrzeb.

Opiekunowie: Celina Kowalska/Stefan Kokoczka

