PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
TEMATYKA

TERMIN

SPOSÓB REALIZACJI

Aktualizacja regulaminu
Samorządu Uczniowskiego.
Wybory do Zarządu Sejmiku Jedynki;
wybory opiekunów SU

Wrzesień

Spotkanie organizacyjne, wybór
samorządów klasowych, kampania
wyborcza, apel przedwyborczy, wybory

Zatwierdzenie regulaminu Sejmiku
Jedynki i opracowanie planu pracy na
cały rok szkolny

Akcja „Szczęśliwy numerek”

Spotkania Zarządu Sejmiku Jedynki i
opiekunów z samorządami klasowymi

Współpraca z organizacjami

Trzeci tydzień
września

Październik czerwiec

Opracowanie regulaminu, wdrożenie,
wyznaczenie osób odpowiedzialnych

przez cały rok raz w miesiącu
/lub częściej w
razie potrzeb/

Zgłaszanie problemów, dyskusja,
wspólne planowanie imprez
i opracowywanie planów działań

cały rok

Omówienie celów i sposobów włączenia
się do różnego typu akcji – zbiórka karmy
dla zwierząt ze schroniska, zbiórka
słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka itp.

Dni tematyczne:


Światowy Dzień Uśmiechu
i Dzień Szalonej Fryzury



Dzień Spódnicy i Krawata



Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień

Zebranie organizacyjne;
dyskusja, wolne wnioski

Uczniowie przebierają się zgodnie
z tematem danego dnia
5 października

30 października
21 listopada



Dzień Pidżamy

1 kwietnia



Dzień Koszuli

11 stycznia



Kolorowy maj



Dzień Okularów

Każdy piątek
maja
Ostatni tydzień
czerwca

Akcje charytatywne –
Góra Grosza, Poduszka dla Maluszka,
zbiórka nakrętek itp.

cały rok

Przeprowadzenie zbiórki na terenie szkoły,
a następnie przekazanie środków instytucji
charytatywnej

Aktywny udział w pracach
Młodzieżowego Parlamentu Gminy
Brzeszcze

Według
harmonogramu
prac MPGB

Uczestnictwo w sesjach MPGB,
zorganizowanie sesji Parlamentu
w Szkole Podstawowej nr 1

Akademie okolicznościowe, życzenia
świąteczne

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej,
Według
włączanie się w organizację akademii
kalendarza
patriotycznych; przygotowanie upominków
imprez szkolnych
dla nauczycieli
i
pracowników szkoły

Pamiętamy….
o zmarłych nauczycielach

listopad

Zapalenie zniczy na grobach zmarłych
nauczycieli SP - 1

Andrzejki

listopad

Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej
w dwóch grupach wiekowych

Mikołajki

grudzień

Zorganizowanie akcji obdarowywania
dzieci cukierkami przez Mikołaja;
mikołajkowe czapeczki

styczeń

Włączenie się w pomoc przy organizacji
akcji, kwestowanie i opieka nad
wolontariuszami

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Walentynki

luty

Poczta Walentynowa,
zabawa karnawałowo – walentynowa

Pierwszy Dzień Wiosny –
Mam Talent

marzec

Opracowanie regulaminu;
zorganizowanie imprezy

Przeprowadzenie głosowania wśród
uczniów i przyznanie nagród nauczycielom
za dobre cechy osobowości

Stachy – nagrody uczniowskie dla
nauczycieli

maj

Organizacja „Dnia odpoczynku dla
nauczyciela”

Ostatni tydzień
czerwca

Uczniowie zgłaszają chęć i prowadzą
lekcje zamiast nauczycieli

Dzień Dziecka –
Dzień Sportu lub Dzień Europejski

Ostatni tydzień
czerwca

Sposób obchodzenia święta zostanie
ustalony na zebraniu SU

Noc (wieczór) w szkole

czerwiec

Uczniowie najaktywniej włączający się
w działalność samorządu spędzają noc
w szkole wraz z opiekunami Samorządu
Uczniowskiego

Sprawozdanie z pracy
Sejmiku Jedynki

czerwiec

Podsumowanie pracy SU

