PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
I Cele:
1. Aktywne i twórcze uczestniczenie w życiu społecznym szkoły.
2. Odpowiedzialne reprezentowanie szkoły i funkcjonowanie w środowisku uczniowskim.
3. Uczenie się samodzielności, samorządności, aktywności, kreatywności, organizacji
kulturalnego życia w szkole i środowisku.
4. Nabywanie umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej.
5. Kształcenie umiejętności współpracy w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku
i zaufania w zespole.
6. Rozumienie zasady i norm demokracji.
7. Reprezentowanie ogółu uczniów.
8. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
II Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:
1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania
obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w Statucie szkoły.
2. Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach SU umożliwiające
wyrażenie opinii oraz realizację pomysłów uczniowskich.
3. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły
i poszczególnych klas.
4. Dbanie osprzęt, urządzenia szkolne oraz o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy
szkolnych.
5. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie
rozrywki.
6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między
uczniami i nauczycielami.
7. Zapobieganie wszelkim przejawom przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.
8. Współpraca z Dyrekcją szkoły, wychowawcami, innymi nauczycielami oraz Radą
Rodziców.
9. Włączanie się w pomoc charytatywną wychodzącą poza środowisko szkoły.
10. Promowanie zdrowego stylu życia: właściwego odżywiania i aktywnego spędzania
czasu wolnego.
III Działania zaplanowane na rok szkolny 2019/2020:
Akcje całoroczne:
 Prowadzenie gazetki informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 Szczęśliwy numerek,
 Dzień koloru lub dzień tematyczny (raz w miesiącu),
 Szatnia na 6!
 Dżentelmen Szkoły, czyli Mistrz Dobrych Manier i Królowa Dobrych Manier,
 Najlepszy uczeń,
 Najlepsza klasa,
 Pomóż i ty.. – włączenie się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły (Góra
grosza, zbiórki karmy, zbiórki zabawek i żywności i inne).

I semestr
Wrzesień
1. Przeprowadzenie kampanii Wyborczej i Wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły
Podstawowej w Zarszynie,
2. Zebranie organizacyjne Rady Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawicieli
poszczególnych klas IV - VIII - ustalenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny
2019/2020,
3. Opiniowanie dokumentów szkolnych.
Październik
1. Dzień Edukacji Narodowej – udział w apelu, przygotowanie podziękowań dla pracowników
szkoły, wykonanie portretów pracowników oraz dyplomów z okazji Dnia Edukacji Narodowej
oraz wręczenie ich wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły.
2. Udział w spotkaniu z nauczycielami – emerytami uczącymi dawniej w Szkole Podstawowej
w Zarszynie – przygotowanie wierszy na występ.
3. Udział w akcji „Pamiętamy” – odwiedzenie miejsc pamięci związanych z I i II wojną
światową, grobów zmarłych nauczycieli oraz księży, uprzątnięcie tych miejsc, zapalenie zniczy.
4. Dzień Piżamy – uczniowie zakładają do szkoły ulubione piżamy, z tej okazji os oby ubrane
odpowiednio do dnia są niepytane.
5. Opracowanie harmonogramu i zasad korzystania ze stołu do ping-ponga.
Listopad
1. Święto Zmarłych i Święto Niepodległości 11 listopada- wykonanie gazetki okolicznościowej,
przygotowanie krótkiego apelu.
2. Zorganizowanie wieczorku filmowego dla kl. VI-VIII.
3. Dzień tolerancji – gazetka okolicznościowa, przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na
temat tolerancji.
3. Andrzejki – wykonanie gazetki, zorganizowanie dyskoteki połączonej z wróżbami.
4. Ogłoszenie konkursu na najoryginalniejszą ozdobę/bombkę świąteczną oraz konkursu
na najpiękniej udekorowana salę lekcyjną .
Grudzień
1. Mikołajki – wizyta Mikołaja w klasach, Dzień czapki Mikołaja.
2. Świąteczna wizyta w domu seniora – przygotowanie kartek z życzeniami, wspólne
kolędowanie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu na najoryginalniejszą ozdobę/bombkę świąteczną oraz konkursu
na najpiękniej udekorowana salę lekcyjną .
4. Święta Bożego Narodzenia – wykonanie gazetki i złożenie życzeń wszystkim pracownikom
szkoły w czasie apelu.
5. Włączenie się w kiermasz bożonarodzeniowy w czasie Jasełek, pomoc w wystawie
Bożonarodzeniowej.
6. Udział w akcji „Góra Grosza”.
Styczeń
1. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych – konkurs na plakat.

II semestr
Luty
1. Zabawa karnawałowa – przygotowanie dekoracji oraz oprawy muzycznej.
2. 14 lutego - Walentynki.: poczta walentynkowa (przygotowanie skrzynki, wyznaczenie
listonosza), wykonanie ozdób na korytarzu, gazetka na temat Walentynek.
3. Tłusty Czwartek – Dzień Pączka
Marzec
1. Ogłoszenie konkursu na kartkę wielkanocną oraz oryginalną pisankę.
2.Gazetka okolicznościowa z okazji Dnia Kobiet – Znane Polki, życzenia dla kobiet przez
radiowęzeł
3. Wieczorek filmowy
4. Ogłoszenie konkursu na ręcznie wykonaną kartkę wielkanocną oraz oryginalna pisankę.
4. Dzień Zespołu Downa – gazetka, założenie skarpetek nie do pary.
Kwiecień
1. Prima Aprilis – dzień szalonych fryzur.
2. Dzień autyzmu – kolor niebieski, gazetka.
3. Święta Wielkanocne – wykonanie gazetki, złożenie życzeń pracownikom szkoły, ogłoszenie
wyników konkursu na kartkę i pisankę.
4. Obchody Dnia Ziemi - wykonanie plakatów o tematyce ekologicznej, konkurs
na budowlę/postać z materiałów recyklingowych.
Maj
1. Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja – wykonanie gazetki okolicznościowej, włączenie się
w obchody święta.
2. Dzień Kultury Brytyjskiej – włączenie się do przygotowania dekoracji, nagłośnienia,
poczęstunku dla gości, pomoc w przeprowadzeniu gminnego konkursu wiedzy o krajach
anglojęzycznych.
3. Dzień Matki – wykonanie gazetki okolicznościowej, konkurs „Wiersz dla mamy”, Wiersz
dla taty”.
Czerwiec
1. Dzień Dziecka – włączenie się w obchody Dnia Dziecka na terenie szkoły, pomoc w
przygotowaniu Pokazu Talentów, gazetka okolicznościowa.
2. Pożegnanie absolwentów klas ósmych – włączenie się w uroczystości.
3. Podsumowanie całorocznych konkursów: Najlepszy uczeń, Najlepsza klasa, Szatnia na 6!
4. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2019/2020.
5. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2019/2020.
Dodatkowe zadania do realizacji w miarę możliwości w roku szkolnym 2019/2020:
 zorganizowanie wyjazdu na łyżwy, narty, basen lub kręgle,
 zorganizowanie zbiórki karmy i innych potrzebnych rzeczy do schroniska,
 włączenie się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 zorganizowanie szkolnego turnieju ping-ponga lub innych zawodów sportowych,
 zorganizowanie rajdu pieszego wraz z innymi szkołami z terenu gminy,
 zorganizowanie wycieczki do Krakowa.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Rada Samorządu Uczniowskiego:

