ROCZNY PLAN PRACY
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
w Szkole Podstawowej nr 7
im. Heleny Raszki w Szczecinie
ROK SZKOLNY 2017/2018

Opiekunowie:
Anna Tytonik i Przemysław Landowski

Samorząd Uczniowski
w Szkole Podstawowej nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie
w roku szkolnym 2017/2018
Uczniowie wybrani przez społeczność uczniowską
PRZEWODNICZĄCY: Wojciech Łuczak klasa 2C
Patryk Olszewski klasa 6B

I ZASTĘPCA:

Sara Strzałkowska klasa 3C
Nikola Lisieczko klasa 6B

II ZASTĘPCA:

Adrian Czapiewski klasa 3B

SKARBNIK:

Patryk Korycki klasa 3C

CZŁONKOWIE :

Maja Lisowska klasa 3D
Szymon Dżugaj klasa 3D
Antonina Filipowska klasa 4H
Maja Wojtko klasa 5C
Franciszek Chwalisz klasa 5D
Stanisław Krupiński klasa 4 D

Główne cele działalności SU:
•

Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na
rzecz szkoły;
•

Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie
elementarnych praw człowieka;
•

Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego
rozwoju

Założenia na rok szkolny 2017/2018
•

Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa
życiu społecznym – wolontariat;
•

Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska; Ukazywanie sensu praw i
obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych
•

Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych
sytuacjach;
•

Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej

w

Cały rok szkolny:
•

Prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego – przygotowanie
okolicznościowych gazetek, wiadomości

• Działalność radiowęzła podczas długiej przerwy
• „Szczęśliwy numerek”
• Cotygodniowe spotkania członków Samorządu Uczniowskiego
• Rozwijanie samorządności
• Integracja uczniów
• Udział w akcjach charytatywnych- propagowanie idei wolontariatu
• Współtworzenie oficjalnego Fan Page szkoły
• Dbanie o estetykę naszej szkoły
• Zbiórka zabawek, gier itp.
• Współpraca z wolontariuszami EVS
• Kultywowanie samopomocy wśród uczniów
• Szkoła z Klasą – zbieranie materiałów z imprez szkolnych, zdjęć, notatek

ROCZNY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Miesiąc

Zadania
1.Rozwijanie
samorządności

Wrzesień
2.Dzień Chłopaka

4.Wybory do Rady
Młodzieży
1. Spotkanie
organizacyjne z
gospodarzami klas
3. Opracowanie
rocznego planu pracy
samorządu

Październik

Formy realizacji
•
•
klasy,
•
•

przypomnienie trybu ordynacji wyborczej,
wybory przedstawicieli do SU przez poszczególne

przygotowanie logistyczne wyborów
każdy kandydat:
-wykonuje plakat informacyjny o swoim
programie wyborczym,
• debata wyborcza klas 4-6
•
okolicznościowa gazetka ścienna z
najserdeczniejszym życzeniami pomyślności,
•
każda klasa indywidualnie organizuje Dzień
Chłopca według własnych pomysłów,
•
Chłopcy nie są w tym dniu pytani
•
Święto Szkoły, wybory do SU
•
zapoznanie gospodarzy z działaniami
podejmowanymi przez SU,

•
ustalenie harmonogramu zadań i określenie
terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za
ich wykonanie,
•
ustalenie harmonogramu spotkań SU
•
opracowanie Regulaminu SU

4. Zebrane SU z
Dyrekcją szkoły w
celu zatwierdzenia
planu pracy na
bieżący rok
1. Grosik na Cosik

•
przedstawienie Dyrekcji nowego planu pracy SU i
Regulaminu SU

2. Dyskoteka
Andrzejkowa

•
Wróżby andrzejkowe, wejściówką będą artykuły
chemiczne, papiernicze

3. 25 listopada-Dzień
pluszowego misia

•
25.11.17 – Dzień pluszowego misia-z pluszowym
misiem na ławce - dzień bez pytania
-przygotowanie plakatu informacyjnego

•

Akcja informacyjna i ogłoszenie zbiórki groszy.
Pieniądze zostaną przeznaczone na cele
charytatywne.

Listopad

1.W Świątecznym
nastroju

Grudzień

2.Świąteczny kiermasz •
charytatywny
wykonaniu SU

4.Noc filmowa

2. Podsumowanie I
semestru
3. Ferie Zimowe

Styczeń
4. Tydzień gier
zapomnianych

Luty

Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie nauki dla
naszego adoptowanego dziecka z Afryki.

•
Przygotowanie nocy filmowej dla uczniów.
Tematyka filmów nawiązująca do Świąt Bożego
Narodzenia.
•
Spotkanie SU .
•
Konkurs: „Komiks z zasadami bezpiecznych
ferii” - za najciekawszy NAGRODA.
•
Opracowanie regulaminu oraz wyłonienie Jury
• Promowanie gier i zabaw np. kapsle, guma, limpo..

1. Konkurs na
„Najładniejszą kartkę
walentynkową’’

•
opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu
rozstrzygnięcie konkursu, kartki zostaną przeznaczone na
ich kiermasz.

2. Poczta
Walentynkowa
14.02.17

•

1.Dzień Kobiet
08.03.17

•
Plakat z najserdeczniejszymi życzeniami
pomyślności i dziewczyny nie są pytane tego dnia.

2. Śniadanko
charytatywne

•

1. Konkurs
recytatorski „Nie
wyrastaj z marzeń”

•

Marzec

Kwiecień

•
opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu „
Na najładniej udekorowaną klasę”,
•
gazetki ścienne o tematyce świątecznej w każdej
sali,
wszystkie klasy wykonują plakaty do 11.12.17, będące
kartkami z życzeniami świątecznymi dla Rady
Pedagogicznej, pracowników szkoły, kolegów i
koleżanek i zawieszają je 11.12.17 na drzwiach swoich
sal,

Walentynki:
-sprzedaż kart walentynkowych,
-przygotowanie skrzynki na kartki
walentynkowe,
-plakaty popularyzujące ŚWIĘTO
ZAKOCHANYCH,
-doręczanie korespondencji walentynkowej
przez „szkolnych listonoszy”.

Przeprowadzenie przez klasę z wolontariatem i SU
śniadanka charytatywnego. Pieniądze ze zbiórki
zostaną przekazane na cele charytatywne.
Pomoc w organizacji i przeprowadzenie konkursu
recytatorskiego.

Maj

1. Wieczór
kabaretowy

•

1.Podsumowanie
pracy SU

•
porządkowanie materiałów samorządu
uczniowskiego
i opracowanie wniosków do pracy na następny rok.

2.Lekcje z
wolontariatem

•
Lekcje w plenerze prowadzone przez klasę
promującą wolonatariat
•
Lekcje w plenerze przez klasę promocji zdrowia
•
Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego
(przygotowanie i pomoc w jego prowadzeniu),

Czerwiec
3. Zakończenie roku
szkolnego
Pożegnanie
absolwentów
Wakacje tuż, tuż.

Spotkanie z kulturą

Przemysław Landowski i Anna Tytonik
Przewodniczący SU

Opiekunowie SU

