PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZSP nr 4 w Inowrocławiu
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Samorząd Szkolny spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania.
Celem

jego

działania

jest

współdecydowanie

o

sprawach

szkoły,

identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej. Zrealizować te
cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:


wpływanie na życie szkoły – poprzez częste kontakty i rozmowy
z Dyrekcją, Nauczycielami, Opiekunem Samorządu, Pedagogiem
Szkolnym;



wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie
młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych, spotkań;



pomoc pierwszoklasistom w adaptacji w nowej szkole;



rozwijanie

zdolności,

zainteresowań,

poprzez

pracę

w

sekcjach

powołanych przez samorząd pod nadzorem opiekuna – nauczyciela;


wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania
szkoły podczas olimpiad, konkursów, zawodów sportowych i innych
szkolnych imprez;



umiejętność pracy w grupie;



radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości
ich rozwiązania;



dbanie o estetykę szkoły;



planowanie

planu

pracy

samorządu,

samodzielne

formułowanie

priorytetów;


odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia
w szkole.

Zadania do wykonania:
Wrzesień


Zebranie organizacyjne SU,



Zebranie SU i trójek klasowych,



Włączenie się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata”,



Zorganizowanie sesji fotograficznej dla społeczności szkolnej,

Październik


Pomoc w organizacji otrzęsin klas pierwszych,



Włączenie się w akcję zbiórki nakrętek,



Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie kartek
pracownikom szkoły,



Wybory do SU,



Wybory do MRMI,

Listopad


Światowy Dzień bez papierosa,



Narodowe Święto Niepodległości – informacje,



Andrzejki – wróżby,

Grudzień
• Mikołajki „ na słodko”,
• Wigilia
włączenie
Bożonarodzeniowego.

się

do

organizacji

przedstawienia

Styczeń
• Strój wizytowy na studniówkę i bal karnawałowy.
Luty
• Dzień Pocztówki do Przyjaciela i nie tylko - poczta Walentynkowa,
ubieramy się na czerwono,

Marzec
• Udział w forum SU powiatu Inowrocławskiego.
Kwiecień
• Wielkanoc - kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły,
• Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki
okolicznościowej,
• Pożegnanie maturzystów,
Maj
• Święto Flagi,
• Informacja o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja,
• Czy znam moje miasto; przybliżenie uczniom historii miasta i
przedstawienie ciekawych miejsc,
• Międzynarodowy Dzień Rodziny - karta praw i obowiązków dziecka –
informacja na gazetce samorządu uczniowskiego.
Czerwiec
• Międzynarodowy Dzień Dziecka - włączenie się w przygotowanie imprez
sportowych,
• Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2016/2017,
• Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym,
• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym
2016/2017,
• Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017.
Realizacja imprez okolicznościowych wg potrzeb.

