PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TARNOBRZEGU
ROK SZKOLNY 2019/2020

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej.
2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania
współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
4. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i
zdyscyplinowania uczniów.
5. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
6. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności
szkolnej.
7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:




Statut Szkoły,
Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych,
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Akcje i działania stałe:














udział w uroczystościach szkolnych i miejskich – wystawianie pocztu sztandarowego,
diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
prowadzenie tablicy informacyjnej SU, dbanie o jej estetykę i aktualizowanie wiadomości,
prowadzenie akcji „Szczęśliwy Numerek”,
spotkania SU z opiekunami i Dyrektorem szkoły,
współpraca z Radą Rodziców Szkoły,
pomoc w organizacji akcji charytatywnych w szkole,
współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu,
pomoc w zbiórkach surowców wtórnych,
zachęcanie uczniów do rzetelnego spełniania obowiązków szkolnych,
rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki,
zamieszczanie informacji o działalności SU na stronie internetowej szkoły,
działania wynikające z aktualnej sytuacji.

TERMIN

ZADANIA DO REALIZACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

Zapoznanie uczniów z regulaminem SU.
Wybory samorządów klasowych.
Wybory Samorządu Uczniowskiego.
Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2019/2020.
Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
Pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Dnia Chłopaka.

1. Przygotowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Udział w uroczystości pasowania na ucznia klasy I – udział pocztu
sztandarowego.
3. Pomoc w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska.
1. Udział w apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
2. Udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości
11 Listopada – wystawienie pocztu sztandarowego.
3. Udział w akcji „Góra Grosza”.
4. Organizacja zabawy andrzejkowej.
1. Udział w apelu z okazji Dnia Patrona Szkoły.
2. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu wiedzy o Patronie
szkoły.
3. Wykonanie gazetki o gen. L. Okulickim.
4. 6 grudnia dniem bez pytania dla uczniów w mikołajowych czapkach.
5. Włączenie się do akcji charytatywnych prowadzonych w szkole –
kiermasz bożonarodzeniowy.
6. Pomoc w świątecznej dekoracji szkoły.
7. Wigilia szkolna, jasełka, składanie życzeń nauczycielom,
pracownikom szkoły i uczniom.
1. Pomoc w przygotowaniu obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka.
2. Pomoc w przygotowaniu zabawy karnawałowej.
3. Podsumowanie pracy SU w I półroczu – sporządzenie sprawozdania.
1. Zorganizowanie „Poczty walentynkowej”.
2. 14 lutego dniem bez pytania dla osób ubranych na czerwono.
3. Pomoc w zbiórce darów dla dzieci z Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Tarnobrzegu.
1. Pomoc w organizacji Dnia Otwartego Szkoły.
2. Udział w apelu z okazji Dnia Kobiet.
3. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zabaw i gier z okazji
pierwszego dnia wiosny.
1.
2.
3.
4.
5.

Pomoc w świątecznej dekoracji szkoły.
Udział w apelu z okazji Świąt Wielkanocnych.
Obchody Dnia Ziemi.
24 kwietnia dniem bez pytania dla uczniów ubranych na zielono.
Ogłoszenie konkursu na wiersz o naszej szkole.

1. Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
2. Udział pocztu sztandarowego w miejskich obchodach Święta
Konstytucji 3Maja.

3. Rozstrzygnięcie konkursu na wiersz o naszej szkole.
CZERWIEC

1. Pomoc w organizacji obchodów Dnia Dziecka.
2. Pożegnanie absolwentów kl. VIII.
3. Podsumowanie całorocznej pracy SU, sporządzenie sprawozdania.

Zadania sekcji SU
Sekcja plastyczna:





opieka nad tablicą informacyjną SU, zamieszczanie aktualnych gazetek,
wykonywanie dekoracji na uroczystości i imprezy szkolne,
informowanie o szkolnych akcjach – plakaty, rekwizyty,
losowanie „Szczęśliwego Numerka”.

Sekcja techniczna:




opieka nad sprzętem nagłaśniającym,
obsługa techniczna uroczystości szkolnych, dyskotek i innych imprez,
pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych.

Opiekunowie SU:
Alicja Ryba
Barbara Ordon

