PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. KUNEGUNDY PAWŁOWSKIEJ

W TRĄBKACH WIELKICH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZADANIA
TERMIN WYKONANIA
1.Wybory do nowego
Samorządu Uczniowskiego
Wrzesień2018
w roku szkolnym 2018-2019
- wybory przedstawicieli do
rady samorządu poprzez
poszczególne klasy

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Opiekun Samorządu
Wychowawcy klas,

2.Opracowanie Planu Pracy
Samorządu Uczniowskiego.
Wybór przewodniczącego,
zastępcy.
-ustalenie harmonogramu
zadań i określenie
terminów ich realizacji oraz
osób odpowiedzialnych za
ich wykonanie

Październik 2018

Cały samorząd

3.Uchwalenie Regulaminu
Samorządu Uczniowskiego

Październik 2018

Cały samorząd

4. Współpraca z Radą
Cały rok
Pedagogiczną i Dyrekcją
Szkoły w rozwiązywaniu
problemów szkoły i uczniów

Cały samorząd

5. Zorganizowanie :
- dyskotek szkolnych
- przygotowanie i
prowadzenie oraz
współorganizacja imprez
szkolnych : Festyn rodzinny,
Dzień czekolady
-Andrzejkowe wróżby
podczas dyskoteki
andrzejkowej

Dyskoteki – 2 w roku
szkolnym (po jednej w
semestrze)

Cały samorząd

Czerwiec 2019
Luty 2019
Listopad 2018

Cały samorząd
Cały samorząd
Cały samorząd

6.Wykonanie gazetki
samorządu i plakatów

Cały rok

Wybrane komisje

7. Rozszerzenie
zainteresowań uczniów
różnymi dziedzinami nauki :
organizacja konkursów
szkolnych :
-Konkurs - na najlepiej
udekorowaną klasę i
choinkę

Cały rok

Cały samorząd – wybrane
komisje

8. Pomoc w rozwiązywaniu
problemów osobistych
uczniów – współpraca z
pedagogiem i
psychologiem

Cały rok

Grudzień 2018

Opiekun Samorządu,
Członkowie Samorządu

9.Inspirowanie do udziału w Cały rok
pracy społecznie-użytecznej
w środowisku i w szkole:

Cały samorząd

-współpraca z fundacjamiprzeprowadzenie akcji
charytatywnych na terenie
szkoły

Cały rok

Wybrane komisje

- Poczta „Walentynkowa”

Walentynki 2019

Wybrane komisje

10.Reprezentowanie
uczniów na terenie szkoły
oraz w środowisku

Cały rok

Cały samorząd

lokalnym

11. Zapobieganie
konfliktów między uczniami
– zgłaszanie problemów
opiekunowi samorządu,
współpraca z pedagogiem i
psychologiem

Cały rok

Cały samorząd

12.Propagowanie zdrowego
stylu życia i zdrowego
Listopad 2018
odżywiania
współoraganizacja Dnia
Zdrowego Odżywiania

Cały samorząd

15. Włączenie uczniów do
akcji: „Cała Polska czyta
dzieciom”

Samorząd uczniowski,
opiekun SU, wychowawcy
świetlicy .

Cały Rok Szkolny

Opracował Samorząd Uczniowski
opiekun Samorządu Uczniowskiego Joanna Świętorecka

