Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr. 47
w Sosnowcu na rok 2017/2018
Cele Samorządu Uczniowskiego:


Reprezentowanie ogółu uczniów.



Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.









Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu
własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z
nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania
uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za
jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie
samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie
jej tradycji.

Zadania do wykonania:
Wrzesień


Wybory Samorządu Uczniowskiego



Ustalenie planu działań na cały rok.



Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.



Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.

Październik




Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich
pracowników szkoły.
Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.

Listopad







Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia
Niepodległości.
Akcja „Śniadanie daje moc”.
„DZIEŃ WRÓŻB” gazetka prezentująca wróżby andrzejkowe
/wróżby
Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .

Grudzień


Szkolne Mikołajki.



Konkurs na najpiękniejszą kolędę.



Włączenie się w organizację Kiermaszu Bożonarodzeniowego.



Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.



Życzenia dla potrzebujących – Kartki Bożonarodzeniowe.

Styczeń


Dzień Babci i Dziadka – gazetka.



„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”



Apel podsumowujący pracę w I półroczu.



Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.

Luty


Bal karnawałowy.



Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.



Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).



Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.

Marzec


Dzień bez przemocy.



Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.



„Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.



Przywitanie Wiosny.



Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.



Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego.

Kwiecień







Wiosenne porządki - kontrola sal lekcyjnych, wręczenie
„Koniczynki” dla najładniejszej klasy w szkole
Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki
okolicznościowej.
Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta
Pracy i Dnia Flagi.

Maj



Święta majowe –współudział w apelu.
26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony
temu świętu.



Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

Czerwiec


1 czerwca – Dzień Dziecka.



23 czerwca – Dzień Ojca.







Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
Szkolnym 2017/2018
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018
Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.
Cały rok:



Spotkania Samorządu Uczniowskiego.



Akcja nakrętki.



Akcja „ Pomóż i Ty.”



Zbiórka karmy dla zwierząt.



Aktualizacja Gazetki Szkolnej.



Zbiórka makulatury / nakrętek



Udział w uroczystościach szkolnych.



Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.



Praca na rzecz szkoły



Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy
koleżeńskiej.
WYSTRÓJ SALI ORAZ ATRAKCYJNE POMYSŁY NA
DEKORACJE SALI:

Na wiele sposobów można ładnie urządzić wnętrze. Odpowiednio
dobrane dodatki, mogą zdziałać cuda i nadać wnętrzu zupełnie nowy
charakter. Urządzajcie sale według swoich upodobań, ale pamiętajcie o
praktyczności. Im więcej osób zaangażuje się
w realizację, tym lepiej. Każdy z Was może przedstawić Swój pomysł.
Pamiętajcie o sprawnym zegarze!
UWAGA! Można zdobyć od 1 do 5 punktów.
GAZETKI KLASOWE:
Komisja będzie oceniała główne tematy gazetek.
Możliwe jest zdobycie dodatkowych punktów za gazetki o tematyce
dodatkowej. Gazetki te nie są obowiązkowe.
Tematy główne:
GRUDZIEŃ – Święta Bożego Narodzenia;
STYCZEŃ – „Jak ciekawie spędzić czas wolny z przyjaciółmi –
kino, teatr…”;
LUTY – Walentynki;
MARZEC – „Trzymaj formę na wiosnę – zdrowy tryb życia
gwarancją zdrowia i rozwoju”;
KWIECIEŃ – Wielkanoc;
MAJ – Majowe święta: 2 i 3 maja.
UWAGA! Można zdobyć od 1 do 5 punktów.

Tematy dodatkowe:
GRUDZIEŃ – „Sylwester i karnawał”;

STYCZEŃ – temat dowolny;
LUTY – „Przyjaciele – jedna dusza w dwóch ciałach – przepis na
przyjaźń”;
MARZEC – Dzień Kobiet;
KWIECIEŃ – Wiosenne przebudzenie;
MAJ – „Moje wymarzone miejsce na wakacje” – propozycje
uczniów;

UWAGA! Można zdobyć od 1 do 5 punktów.
GAZETKA INFORMACYJNA:
W tym roku komisja będzie oceniała również tzw. gazetkę
informacyjną, która powinna być prowadzona na bieżąco. Powinny być
umieszczone na niej np. informacje dotyczące samorządu klasowego,
dzwonki, aktualne ogłoszenia, informacje
o konkursach, Kodeks Gimnazjalisty i Statut Szkoły itp.
UWAGA! Można zdobyć od 1 do 5 punktów.
KWIATY:
Nie jest tajemnicą, że mogą zdobić lub szpecić wnętrze. Komisja zwróci
szczególną uwagę na kwiaty, nie liczy się ich ilość,
ale ich wygląd, czystość i estetyka doniczek.
UWAGA! Można zdobyć od 1 do 5 punktów.
VII. Komisja konkursowa dokona oceny raz w miesiącu.
VIII. Po każdym miesiącu zostaną ogłoszone wyniki na tablicy
ogłoszeń.

Prawa i obowiązki ucznia
Nie ma jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia. Od 6
stycznia 2000 roku weszła wżycie „Ustawa o Rzeczniku Praw
Dziecka". Tematyki praw ucznia dotyka wiele ustaw i rozporządzeń
ministra edukacji narodowej. W każdej szkole powinien istnieć

samorząd uczniowski reprezentujący ogół uczniów danej szkoły
,,działający na podstawie art. 55 Ustawy o systemie oświaty. Również
w każdej szkole powinny być jasno określone prawa i obowiązki
ucznia. W samej Ustawie, prawa i obowiązki, oprócz art. 55,są
"porozrzucane" po różnych artykułach a uczeń najczęściej zapoznaje się
z nimi poprzez Statut Szkoły (o ile takowy istnieje) lub nie zapoznaje
się z nimi w ogóle, przyjmując, że jego obowiązkiem jest chodzenie do
szkoły, uczenie się, dostawanie ocen, zaś nauczyciel i tak zawsze ma
rację. Samorząd szkolny jest pierwszym przedstawicielem i obrońcą
praw ucznia.

