PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO przy SP nr 62
na rok szkolny 2018/2019
Celem samorządu jest :
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych
decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i
potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
f. reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i
innymi organami
g. współpraca ze szkolnym wolontariatem

Lp.
1.

2.

Zadania

Formy realizacji
Organizowanie akademii i imprez
Współdziałanie z władzami
szkolnych
szkoły i wychowawcami
Wybór opiekuna SU
klas
- Ustalenie planu pracy SU na bieżący rok
szkolny
- Wybory do samorządu na rok następny

Termin
Cały rok

- Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne
Pobudzanie społeczności do - Dbanie o porządek w szkole
jak najlepszego
zorganizowanie dyżurów na korytarzach wykonywania obowiązków
ustalenie harmonogramu i zakresu
szkolnych
obowiązków dyżurnych
- Współpraca ze Świetlicą Szkolną
- Współpraca z Małym Samorządem
- Współpraca ze szkolnym wolontariatem

Cały rok

Wrzesień
Wrzesień
Czerwiec

Wrzesień
Cały rok
Wrzesień
Cały rok

3.

4.

Dbanie o dobre imię i honor - Dbanie o estetykę klas – wykonywanie
szkoły, kultywowanie i
gazetek okolicznościowych
wzbogacenie jej tradycji.
- Udział w życiu Pychowic:
1. Zbiórka surowców wtórnych od
mieszkańców oraz elektrośmieci
2. Lokalne akcje charytatywne
Zadbanie o grób patrona szkoły oraz byłych
pracowników szkoły
Organizacja Święta Patrona – konkursy i
współpraca z innymi szkołami
Udział w „Paradzie Patronów”
Udział w organizacji Święta Szkoły –
Festynu
Organizowanie wypoczynku - Organizowanie sposobu spędzania przerw
i rozrywki uczniów
szkolnych
- Organizowanie dyskotek
- Dzień Nauczyciela – program artystyczny
oraz życzenia
- Halloween – dyskoteka
- Andrzejkowa - wróżby
- Mikołajki
- Konkurs na najładniejszą ozdobę
choinkową/ najdłuższy łańcuch/ kartkę
świąteczną
- Świąteczny wystrój szkoły
- Kiermasz świąteczny
- Zabawa karnawałowa – Bal Przebierańców
(tematyczny)
- Dzień Kobiet– wybór najsympatyczniejszej
dziewczynki/pokaz mody/rozgrywki
sportowe
- Wielkanoc
- Pierwszy dzień wiosny
- Dzień Sportu
- Święto Szkoły - Festyn
- Rajd szkolny
- Kiermasz używanych podręczników
- Spotkania z ciekawym ludźmi

Cały rok

Wg potrzeb
Listopad
Kwiecień
Październik
Czerwiec
Październik
Cały rok
Wrzesień
Październik
Grudzień
Grudzień
Grudzień
Grudzień
Luty
Marzec
Kwiecień

Czerwiec

Cały rok
Inne akcje w zależności od potrzeb, pomysłów
i aktywności członków SU.

5.

Współodpowiedzialność za
jednostkę i za grupę.

- Opieka nad młodszymi klasami
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej
uczniom z trudnościami w nauce
- Wspieranie fundacji charytatywnych (np.
„Góra Grosza”, Schronisko dla
bezdomnych zwierząt , Szlachetna Paczka
Mam marzenie itp.)
- Comiesięczne spotkania członków Rady
S.U – ocena własnej pracy, wnioski.

Cały rok
Cały rok
Cały rok

Okazjonalnie
Cały rok

Plan może ulec modyfikacji w zależności od okoliczności oraz zgłaszanych przez uczniów
pomysłów i potrzeb.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Anna Bekas

