ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WOJSKA POLSKIEGO W WYSOKIEJ

PLAN PRACY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO NA ROK
SZKOLNY
2014/ 2015

Samorząd Szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym
szkoły.
Szczególny nacisk kładzie na:


tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,



budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,



rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,



tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat,
akcje charytatywne)



tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,



bezpieczeństwo w szkole,



dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,



włączanie rodziców w życie szkoły,



budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TERMIN

WRZESIEŃ

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

Rozpoczęcie Roku
Szkolnego
2014/2015,
Rocznica wybuchu
II Wojny
Światowej.

Uroczyste rozpoczęcie Roku
Szkolnego połączone z
obchodami 75 rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej.
Uczestnictwo w Mszy Świętej,
apel na placu szkolnym, spotkanie
z nauczycielami i
wychowawcami.

Ks. Jan Mędrzak,
Dyrektor Szkoły,
nauczyciele,
wychowawcy

Rocznica napadu
wojsk radzieckich
na Polskę.

Uroczyste upamiętnienie 75
rocznicy ataku wojsk radzieckich
na Polskę na cmentarzu w
Wysokiej poprzez zapalenie
zniczy, złożenie kwiatów i
modlitwę nad grobami poległych.

Opiekunowie SU (Lidia
Teper)

Organizacja pracy
SU

1.Zebranie Samorządu
Uczniowskiego
a) zapoznanie
z regulaminem SU
2. Przydział czynności
funkcyjnych / podział na sekcje

Opiekunowie SU,

3. Spotkanie Samorządu z
Dyrekcją Szkoły:

Zarząd SU

- zapoznanie ze Statutem
i Regulaminem Szkoły,
- zapoznanie z WSO,
- zapoznanie z programem
wychowawczym,
- zapoznanie z szkolnym
programem profilaktyki,
- zaopiniowanie w/w
dokumentów,
- sprawy bieżące
- Wybory na Opiekuna SU

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

PAŹDZIERNIk
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Dzień Edukacji
Narodowej

- Wykonanie gazetki związanej z
dniem Edukacji Narodowej.
- Prezentacja programu
artystycznego
-piosenki z dedykacjami
puszczane na przerwach
- symboliczny kwiatek i kartka z
życzeniami dla nauczycieli

Opiekunowie SU,
Wiktoria Leśniakiewicz,
Lidia Teper,

Pasowanie na
ucznia
Dzień Wszystkich
Świętych

Uroczyste ślubowanie uczniów
klasy 1SP, program artystyczny
Obchody dnia Wszystkich
Świętych, zapalenie znicza na
cmentarzu,

Agnieszka Matejko

Dzień
Niepodległości

Gazetka okolicznościowa na
temat Święta Niepodległości;
Apel szkolny upamiętniający
odzyskanie przez Polskę
niepodległości. Złożenie kwiatów
na grobie nieznanego żołnierza w
dowód pamięci i wdzięczności.

Opiekunowie SU,
K.Wilczak,
M. Zagajska

Andrzejki –
wróżby w naszej
szkole

Zapoznanie z tradycjami i
obrzędami ludowymi
- Umiejętność organizacji
wspólnej zabawy i korzystania z
wolnego czasu
- dyskoteka szkolna

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

Mikołajki

Prezenty mikołajkowe w zespołach
klasowych
Akcja: I ty możesz zostać Św.
Mikołajem w klasach 0-3 SP.
Program artystyczny związany z
nadchodzącymi Świętami Bożego
Narodzenia

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU
Zbigniew Bednarczyk

Jasełka

Lidia Teper

Zbigniew Bednarczyk

Wigilie klasowe

- Spotkania opłatkowe w klasach,
-Gazetka szkolna o tematyce
Bożonarodzeniowej,
- świąteczne udekorowanie szkoły

Wychowawcy klas,
Zarząd SU

Konkurs na
najładniejszy
wystrój
Bożonarodzeniowy
w klasie
Kiermasz
Bożonarodzeniowy

Udekorowanie klas symbolami
świąt Bożego Narodzenia, gazetki
klasowe. Wyłonienie zwycięzcy.

Zarząd SU,
Opiekunowie SU

Dzień Babci i
Dziadka

Uczniowie klas młodszych
zapraszają do szkoły swoje babcie
i swoich dziadków na
przedstawienie artystyczne,
wspólnie spędzają czas i
obdarowują ich laurkami.
Dyskoteka szkolna organizowana
przez klasę III gimnazjum dla całej
szkoły, konkursy dla uczestników.

Klasy 0-3 wraz z
wychowawcami

Podsumowanie I
półrocza.

Konkurs na Super Klasę pod
względem nauki i zachowania,
ranking klas w szkole;

Zarząd SU,
Opiekunowie SU

Włączenie się w
akcję WIELKIEJ
ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY

- Sprzedaż serduszek
- zbiórka datków do puszek wśród
uczniów, nauczycieli i rodziców
oraz przekazanie pieniędzy na
konto WOŚP

Opiekunowie SU

Poczta
Walentynkowa

- przygotowanie skrzynki na kartki Zarząd SU,
walentynkowe
Opiekunowie SU
- doręczenie walentynkowej
poczty przez szkolnych listonoszy

Zabawa
karnawałowa

Kiermasz charytatywny – sprzedaż SU,
kartek własnoręcznie wykonanych Opiekunowie SU
przez SU.

III kl. Gimnazjum
Opiekunowie SU

STYCZEŃ
LUTY

Dzień Wiosny

MARZEC

Dzień Kobiet

Konkurs Mam Talent . Uczniowie
mogą zaprezentować swoje
umiejętności przed całą szkołą (t.
muzyczny, taneczny, artystyczny
itp.) Nagrody dla zwycięzcy.

Opiekunowie SU,
SU

Zakup kwiatów dla wszystkich Pań Opiekunowie SU
pracujących w szkole;
-napisanie kartek z życzeniami z
okazji dnia Kobiet

Dzień Języka
Angielskiego

Promowanie j. angielskiego w
szkole : przedstawienia, scenki,
piosenki itp. w j. angielskim.

Marzena Zagajska,
Agnieszka Cieżak

Konkurs na Kartkę
Wielkanocną

Ogłoszenie konkursu i regulaminu SU
na najładniejszą kartkę
Wielkanocną.

Kiermasz
Wielkanocny

Sprzedaż świątecznych dekoracji
na cele SU.

Opiekunowie SU

KWIECIEŃ

Święta Wielkanocne Tradycje i zwyczaje Świąt
Wielkiej Nocy w naszej szkole.

Zbigniew Bednarczyk,
ks. Jan Mędrzak,
Opiekunowie SU

Konkurs –Super
Uczeń

Konkurs organizowany przez
Zarząd SU na najlepszego ucznia
w szkole.

Opiekunowie SU,

Dzień Zdrowia/
Dzień Ziemi

- Apel ekologiczny

Agnieszka Cieżak,

Zarząd SU

Ewa Paś
-Udział w akcji : Sprzątanie świata Opiekunowie SU

MAJ

Konstytucja 3-Maja Apel z okazji rocznicy Konstytucji W. Leśniakiewicz,
3- Maja
Lidia Teper

Tydzień Języka
Polskiego

Promowanie j. polskiego w szkole. Katarzyna Wilczak,
Marzena Zagajska

CZERWIEC

Dzień Matki

Piosenki, występy, życzenia i
upominki dla swoich mam od
dzieci./ Indywidualnie w klasach.

Wychowawcy klas

Dzień Dziecka

Zajęcia sportowe dla uczniów klas Lidia Teper ,
SP oraz G. (Dzień Sportu)
Zbigniew Bednarczyk

Dzień Rodziny

Zaproszenie rodziców oraz
najbliższych członków rodziny do
szkoły. Przedstawienie
artystyczne, wspólnie spędzony
czas przy filiżance kawy.

Klasy 0-3 wraz z
wychowawcami

Pożegnanie klas III
oraz zakończenie
roku szkolnego

Uroczyste pożegnanie klas III,
akademia szkolna. Ogłoszenie
wyników konkursu na Super
Klasę.

Katarzyna Wilczk,
Marzena Zagajska

CAŁY ROk

Szczęśliwy
Numerek

Wylosowanie jednego numeru (1- 13) przez przedstawiciela
zarządu SU skutkuje zwolnieniem z odpowiedzi ustnej w danym
dniu. Szczęśliwy numerek jest losowany przez
przewodniczącego lub zastępcę SU i jest on wywieszany na
tablicy ogłoszeń.

Dzień Urodzin

Uczeń, który ma urodziny , nie jest pytany w danym dniu.

Dzień Pluszowego
Misia

2 razy w roku szkolnym ( 31.10.2014, 25.03. 2014)

Muzyczne Środy

W pierwszą środę miesiąca Zarząd SU (sekcja kulturalnorozrywkowa) organizuje muzykę na przerwach.

Akcja „Góra
Grosza”

Akcja charytatywna

Akcja Zbieram
Zakrętki

Akcja charytatywno – ekologiczna dla potrzebujących.

Akcja „Eko i
Trendy”

Zbieranie makulatury, zużytych baterii itp. Kształtowanie
proekologicznej postawy wśród dzieci i młodzieży.

Udział w akcji
ekologicznej
Sprzątanie Świata

Wiosna

Dzień czytania
dzieciom.

Uczniowie II lub III klasy Gimnazjum organizują młodszym
dzieciom ze Szkoły Podstawowej czas wolny poprzez czytanie
bajek, wierszy itp. Dzień Czytania odbywa się raz w miesiącu.
(1 poniedziałek w miesiącu). Odpowiedzialni : Samorząd
klasowy: klas II oraz III Gim.

Konkurs: Super
klasa oraz Mini
Super Klasa

Każda klasa, gromadząc punkty m. in. za frekwencję, regulaminowy
strój szkolny, udział w akcjach charytatywnych i życiu szkolnym itp.
bierze udział w konkursie. Klasa, która zdobędzie największą ilość
punktów wygrywa.

Uczeń, który przyniesie misia, jest nie pytany.

Udział w
konkursach
zewnętrznych i
wewnętrznych

Konkursy recytatorskie, językowe, plastyczne, sportowe... itp.
według zainteresowań i możliwości; organizowane przez
nauczycieli.

Ponadto Samorząd Uczniowski przez cały rok:
 pomaga w realizacji Programu Wychowawczego oraz Profilaktycznego
 jest odpowiedzialny za gazetki ścienne
 aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły,
 współpracuje z Dyrekcją, biblioteką, pedagogiem oraz świetlicą,
 promuje szkołę w środowisku lokalnym
 na spotkaniach przypomina o bezpiecznym zachowaniu się w szkole, przestrzeganiu
Statutu Szkoły, przeciwdziałaniu agresji słownej i fizycznej
 Organizuje dyskoteki
 Organizuje konkursy
Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie .

