PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TOPORZYSKU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Samorząd Szkolny realizuje zadania zawarte w rocznym planie pracy i programie
wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
Szczególny nacisk kładzie na:


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



rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznokrajoznawczych, rozbudzanie pasji i rozwijanie talentów,



tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami oraz dostrzeganie i docenianie
wzajemnych osiągnięć, umiejętność odpowiedniego wyrażania uznania przez uczniów,



podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,



tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, inicjatywy
związane z wolontariatem,



kształtowanie postaw patriotycznych,



wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,



organizowanie czasu wolnego,



wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole,



wzmacnianie bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznościowych,



kształtowanie

kompetencji

kluczowych,

a

zwłaszcza

kompetencji

osobistych,

społecznych, obywatelskich, w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji
kulturalnej,


formowanie postaw prozdrowotnych uczniów, z naciskiem na zdrowie psychiczne dzieci
i młodzieży, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych,



działania ekologiczne, a zwłaszcza ochronę klimatu,



włączanie rodziców w sprawy szkoły.

W tym celu samorząd przygotował szczegółowe zadania na rok szkolny 2021/2022.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.
1.

Zadania
Organizacja pracy
SU.

Sposób realizacji
1. Wybory uzupełniające do
Samorządu Uczniowskiego

Osoby odpowiedzialne
za organizację, osoby
Termin realizacji
współodpowiedzialne
Opiekunowie
Wrzesień 2021
Samorządu
Uczniowskiego;

2. Zebranie Samorządu
Uczniowskiego
a) zapoznanie
z regulaminem, planem
pracy na bieżący rok
szkolny
3. Przydział czynności
funkcyjnych.
a) podział na sekcje:
- dekoracyjna
- kulturalno-rozrywkowa
(organizacyjna)
- kontrolna – komisja
oceniająca
- informacyjna
- wolontariatu
4. Spotkanie Samorządu z
Dyrekcją Szkoły:

Opiekunowie SU

Wrzesień 2021

5. Redagowanie gazetki
samorządowej (sprawy
bieżące).

Sekcja informacyjna

Cały rok

6.Czuwanie nad aktualizacją
gazetki tematycznej.

Sekcja dekoracyjna
i oceniająca

Cały rok

- zapoznanie ze Statutem
i Planem Pracy Szkoły,
- zapoznanie z programem
wychowawczoprofilaktycznym,
- zaopiniowanie w/w
dokumentów,
- sprawy bieżące

2.

3.

Zadania związane
z kształtowaniem
własnego stosunku
uczniów do nauki
i rozwoju.

Zadania dotyczące
uczestnictwa
uczniów w
planowaniu życia
i pracy szkoły oraz
kształtowania
odpowiedzialności
za podejmowane
zadania

7. Wybory do Samorządu
Uczniowskiego - Zarządu;
Kampania wyborcza
1.Współzawodnictwo
w nauce – sylwetki
najlepszych uczniów na
tablicy:
„Zastanów się - może
warto!”
„Plebiscyt na najciekawszą
osobowość szkolną”

Opiekunowie SU
Zarząd SU

Czerwiec 2022 r.

Sekcja informacyjna
Zarząd SU

Styczeń/Czerwiec

2.Podsumowanie osiągnięć
dydaktycznowychowawczych za I i II
półrocze.

Sekcja informacyjna

Styczeń/Czerwiec

3. Konkurs na klasę
z najlepszą frekwencją.
1.Organizowanie zebrań
członków SU

Sekcja informacyjna

Cały rok

Opiekunowie SU
Zarząd SU

Raz w miesiącu
i wg potrzeb

2. Oryginalne gazetki
tematyczne.

Sekcja dekoracyjna
i oceniająca

Cały rok

3. Aktywne włączanie się
w uroczystości szkolne:
- przygotowanie obchodów
Szkolnego Dnia Edukacji
Narodowej
- szkolne Mikołajki

Opiekunowie SU
Wychowawcy

Zgodnie
z kalendarzem
imprez

Sekcja organizacyjna
Opiekunowie SU

Grudzień 2021/wg
potrzeb

- przygotowanie zaproszeń
na wigilię szkolną
- Pierwszy Dzień Wiosny impreza ogólnoszkolna
- Dzień Dziecka

4. Włączenie się do akcji:
„Szlachetna paczka”,
„Nie jesteś sam! –
sprawianie radości innym
jest ważne”, pomoc osobom
starszym w naszej
miejscowości.
oraz innych akcji

charytatywnych
wynikających z bieżących
potrzeb środowiska
lokalnego i szerszego.
5. Współpraca z innymi
organizacjami szkolnymi
LOP, PCK, współpraca z
redakcją gazetki szkolnej
„Gagatek” i Małym
Samorządem
6. Włączenie się do zadań
wynikających z programu
wychowawczoprofilaktycznego szkoły.
7. Podejmowanie prac
społecznych na rzecz szkoły
i środowiska.

8. Organizowanie akcji
charytatywnych na rzecz
potrzebujących tj:
- „Szkoło Pomóż i Ty”
- „Świąteczne Kartki
Dobroczynne”
- „Dzieci dzieciom”
-„Góra Grosza”
9. Udział w bieżących
konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.

4.

Zadania mające na
celu wyzwalanie
inicjatywy
i pomysłowości
uczniów.

1. Działalność artystyczna:
a) autoprezentacja

Opiekunowie SU
Opiekunowie innych
organizacji

Cały rok

Opiekunowie SU

Cały rok

Wychowawcy
Sekcja organizacyjna

Cały rok

Opiekunowie SU
Samorząd Uczniowski

Wg potrzeb

Opiekunowie
Samorządu,
wychowawcy klas,
samorządy klasowe

Według
harmonogramu
konkursów
szkolnych
i olimpiad.
Zgodnie
z kalendarzem
imprez

Samorząd Uczniowski

2. Działalność kulturalno Samorząd Uczniowski
rozrywkowa:
Sekcja organizacyjna
a) „Baw się razem z nami” – Nauczyciele
organizowanie i prowadzenie
dyskotek szkolnych,
d) Zabawa karnawałowa:

Cały rok, wg
kalendarza

• zorganizowanie zabaw dla
dzieci młodszych (5-cio i 6ciolatków, kl. I – III Szkoły
Podstawowej,
• bal Przebierańców
e) „Dzień Dobrych Życzeń”poczta walentynkowa,
„Walentynkowy Aplauz”
f) akcja „Zasadźmy
drzewko”-każda klasa sadzi
drzewko obok szkoły - 22
kwietnia „Dzień Ziemi”
g) „Dla Ciebie Mamo –
konkurs na najpiękniejszy
wiersz.
h) Muzyczne środy – na
długich przerwach
i) Aktywne przerwy dla
najmłodszych.

5.

Zadania dotyczące
udziału młodzieży
w zarządzaniu
szkołą.

3. „Szczęśliwy Numerek” –
dzień bez pytania.

Samorząd Uczniowski

Cały rok

4. Dzień bez pytania
i niezapowiedzianych
kartkówek 13 w piątek.

Samorząd Uczniowski

Wg kalendarza

5. Każdy ma ukryty talent –
Szkolny Festiwal Talentów
i Pasji.

Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Wychowawcy

Czerwiec 2022

6. Piknik Rodzinny

Samorząd Uczniowski
Nauczyciele

Maj/Czerwiec 2022

7. Zorganizowanie akcji
„Stop używkom i
uzależnieniom”

Samorząd Uczniowski,
opiekunowie SU, PCK,
pedagog

Wg potrzeb – do
uzgodnienia

1.Wyrażanie opinii SU na
temat spraw związanych
z działalnością
i życiem szkoły oraz
wewnątrzszkolnym
systemem oceniania.

Opiekunowie SU
Samorząd Uczniowski
Samorząd Klasowy

Wg potrzeb

2. Przestrzeganie ustalonego
systemu nagród i kar.

Samorząd Uczniowski
Nauczyciele

Cały rok

3. Reprezentowanie
interesów kolegów

Samorząd Uczniowski

Cały rok

i koleżanek wobec
społeczności szkolnej.
4. Czuwanie nad
prawidłowym
przeprowadzaniem
sprawdzianów i prac
klasowych- przestrzeganie
WZO.

6.

Współpraca ze
środowiskiem.

Samorządy klasowe

Cały rok

5. Pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów
uczeń – nauczyciel;
nauczyciel – uczeń.

Pedagog , Opiekunowie Wg potrzeb
SU, Samorząd
Uczniowski

1.Udział w akcjach
proekologicznych i
prozdrowotnych np.:
- „Sprzątanie Świata”
- zbiórka makulatury,
nakrętek
- Światowy Dzień Zdrowia
- Szkoła Promująca Zdrowie

Samorząd Uczniowski
Nauczyciele wychowawcy

Wg harmonogramu
i potrzeb

2.Włączanie Rodziców do
współpracy ze szkołą.

Wychowawcy
Opiekunowie SU

Cały rok

