Tychy, 12.09.2019 r.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Autorzy:
mgr Agnieszka Gałuszka
mgr Wojciech Surma
W uzgodnieniu z Radą Samorządu Uczniowskiego Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy
pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to
następujące zagadnienia:
I.Rozwijanie samorządności:
1. Opracowywanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej
3. Wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie
dokumentów szkolnych.

5. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie
ze Statutem i Regulaminem Szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
6. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
7. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny
oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
8. Systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie i organizowanie
pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
9. Udział w innowacyjnym projekcie edukacyjno- promocyjnym naszej szkoły dotyczącym
bezpieczeństwa oraz ewakuacji.
10. Prowadzenie kroniki Samorządu Uczniowskiego.
II.Akcje charytatywne
1. Kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
3. Zbiórka słodyczy oraz potrzebnych materiałów na rzecz „Centrum-EdukacyjnoLeczniczo-Rehabilitacyjne dla (niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną
niepełnosprawnością) Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach”
4. Zbiórka maskotek na rzecz psów w schronisku dla zwierząt „Reksio” w Bielsku-Białej w
ramach akcji „Pluszaki ratują psiaki”
5. Zbiórka artykułów spożywczych i szkolnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie „Kulejące Anioły”
III.Udział Samorządu Uczniowskiego w pracach porządkowych na rzecz Szkoły
i środowiska.
IV.Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:
 dyskoteki szkolne

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2019/2020

WRZESIEŃ

Termin

Zadanie

Wybory uzupełniające do Rady Samorządu
Uczniowskiego

Formy realizacji





 wybór przewodniczącego SU
uzupełnienie Rady SU spośród nowo
wybranych trójek klasowych
przyporządkowanie członków SU do
poszczególnych sekcji

 zebranie samorządu
wpisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli do planu pracy
 ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny
 opracowanie zmian w Regulaminie SU
 przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji
Szkoły


Opracowanie planu pracy Samorządu
Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020


Zagospodarowanie tablicy Samorządu




Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi

Statut Szkoły, Plan pracy Samorządu
Uczniowskiego
Skład Samorządu Uczniowskiego oraz
przydział do poszczególnych sekcji

zapoznanie samorządów klas z opiekunami
SU i przedstawicielami Rady SU
zapoznanie z dokumentacją Szkoły: Statutem,
Regulaminem Szkolnym, wewnętrznym
systemem oceniania




Logo Samorządu Uczniowskiego

przeprowadzenie konkursu dot. stworzenia
logo SU w naszej Szkole
umieszczenie zwycięskiego logo na stronie
Szkoły



Dzień Chłopaka

 opieka nad sprzętem grającym
dyskoteka, pomoc w organizacji imprezy



PAŹDZIERNIK



wykonanie gazetki okolicznościowej
na gazetce SU
 przygotowanie życzeń dla nauczycieli i
pracowników szkoły
 przeprowadzenie ankiety wraz
z dyplomami w kategoriach „Mistrz”,
„Przyjaciel”, „Kosa”
 udział przedstawicieli SU w uroczystościach
szkolnych

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Góra Grosza

LISTOPAD

Wszystkich Świętych

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Maskotki dla schroniska

Dyskoteka







zaangażowanie się w akcję charytatywną



przygotowanie kącika tematycznego na
gazetce SU



przygotowanie kącika tematycznego na
gazetce SU
udział przedstawicieli SU w uroczystościach
szkolnych

zbiórka maskotek na rzecz psów ze schroniska



akcent muzyczny na gazetce SU
opieka nad sprzętem grającym
 impreza taneczna



Mikołajki

GRUDZIEŃ



akcent mikołajkowy na gazetce SU

zbiórka słodyczy i potrzebnych materiałów na
rzecz „ Centrum-Edukacyjno-LeczniczoRehabilitacyjne dla (niewidomych i
niedowidzących ze sprzężoną
niepełnosprawnością) Dzieci i Młodzieży
w Rudołtowicach”

Pomóżmy też innym



kwesta na Rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

STYCZEŃ



W świątecznym nastroju



Podsumowanie I półrocza



LUTY

złożenie sprawozdania z działalności SU



Karnawał





„Czas zadumy i pokory” przygotowanie
gazetki ściennej


Dzień Kobiet

akcent karnawałowy na gazetce SU
uruchomienie „poczty walentynkowej”
akcent walentynkowy na gazetce SU
 opieka nad sprzętem grającym
dyskoteka karnawałowo-walentynkowa



Walentynki
(14.II.)

Wielki Post

MARZEC

gazetka ścienna o tematyce
bożonarodzeniowej
przygotowanie życzeń świątecznych dla
nauczycieli i pracowników szkoły

wykonanie gazetki okolicznościowej
przygotowanie życzeń dla wszystkich pań
pracujących w naszej szkole





gazetka SU o tematyce świątecznej
przygotowanie życzeń świątecznych dla
nauczycieli i pracowników szkoły
 konkurs na najładniejszą pisankę
 zbiórka artykułów spożywczych i szkolnych
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie
„Kulejące Anioły”

KWIECIEŃ

Wielkanoc

MAJ



Uczczenie rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja



przygotowanie gazetki okolicznościowej
poświęconej temu świętu
 udział przedstawicieli SU w apelu

Dzień Matki



akcent na gazetce SU poświęcony temu świętu


Światowy dzień bez tytoniu


CZERWIEC

Wybory przewodniczącego SU na nowy rok
szkolny



konkurs na plakat antynikotynowy

przygotowanie kampanii wyborczej swojego
kandydata (program wyborcy, plakaty
wyborcze) na terenie szkoły
prowadzenie kampanii wyborczej na terenie
szkoły

Międzynarodowy Dzień Dziecka



kącik tematyczny na gazetce SU

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny
2019/2020



podsumowanie działalności SU i
przygotowanie sprawozdania


Zakończenie roku szkolnego

uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego
 pomoc w jego przeprowadzeniu
 udział przedstawicieli SU w apelu

