PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W EŁKU
( rok szkolny 2016/2017)
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ZADANIE
I FORMA JEGO REALIZACJI
1.Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku
szkolnym.
 wybór samorządów klasowych,
 opracowanie planu pracy.

1. Dzień Edukacji Narodowej.
 przygotowanie upominków dla pracowników szkoły,
 konkurs na gazetkę klasową,

CEL ZADANIA
 kształcenie postawy społecznej,
 wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości
uczniów,

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy,
opiekunki SU, zarząd SU

 kształcenie umiejętności wyrażania uczuć, zarząd SU, opiekunki SU
samorządy klasowe
wdzięczności za trud, podziękowania
za pracę, rozbudzanie szacunku,
wyrabianie poczucia estetyki,

2. Dzień Patrona Szkoły.
 tworzenie ceremoniału szkoły – wspólne opiekunki SU, zarząd SU,
obchody rocznicy wyboru Karola Wojtyły
 „Jan Paweł II - nasz Patron” - konkurs indywidualny na album o
życiu i działalności Jana Pawła II,
na Papieża, rozwijanie zainteresowania
postacią Patrona szkoły, uwrażliwianie na samorządy klasowe
estetykę,
 wywoływanie empatii, rozbudzanie chęci
niesienia pomocy,

zarząd SU, opiekunki SU,
wychowawcy

1. Światowy Dzień Pluszowego Misia.

 integrowanie społeczności szkolnej,

zarząd SU, opiekunki SU,
samorządy klasowe

2. Andrzejki – kramik cukierków z wróżbami.

 integracja społeczności szkolnej,
tworzenie tradycji szkoły,

zarząd SU, opiekunki SU,

3. Działalność charytatywna - udział w Ogólnopolskiej Akcji „Grosz do
Grosza”.
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1.Mikołajki.
 wizyta Mikołaja w szkole,

zarząd SU, chętni
 integrowanie społeczności szkolnej,
tworzenie tradycji szkoły, uwrażliwianie na uczniowie,
opiekunki SU
potrzeby innych,

2. Święta Bożego Narodzenia.
 konkurs na najładniejszą dekorację sal,

 kultywowanie tradycji, uwrażliwianie na
piękno i estetykę,

zarząd SU, opiekunki SU,
samorządy klasowe

1. Podsumowanie pracy w I półroczu.

 kształcenie postawy społecznej,
 wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości
uczniów,

wychowawcy,
opiekunki SU, zarząd SU

1. Zorganizowanie poczty walentynkowej.

 kształcenie umiejętności wyrażania uczuć, zarząd SU

2. Działalność charytatywna - zbiórka darów dla dzieci ze świetlicy
OTULONY W NADZIEJĘ w Ełku.

 rozbudzanie empatii, chęci niesienia
pomocy innym, tolerancji

zarząd SU, p. A. Gilewska,
opiekunki SU

1. Dzień Talentów.

 integracja społeczności szkolnej, aktywizowanie uczniów, rozwijanie kultury osobistej, wdrażanie do zdrowej i twórczej
rywalizacji, wyzwalanie inicjatyw i
pomysłowości uczniów,

opiekunki SU
p. E. Rafałowska,
p. A. Karanowska

2. Działalność charytatywna - udział w Ogólnopolskiej Akcji „Grosz do
Grosza”.

 rozbudzanie empatii, chęci niesienia
pomocy innym, tolerancji

zarząd SU, p. A. Gilewska,
opiekunki SU

1. Wielkanoc.
 wiosenno - świąteczna dekoracja szkoły.

 kultywowanie tradycji, uwrażliwianie na
piękno i estetykę,

zarząd SU i opiekunki SU

2. „Zielono nam” - z okazji Dnia Ziemi wszyscy przychodzą do szkoły
ubrani na zielono.

 integracja społeczności szkolnej,
kształcenie postaw ekologicznych,

zarząd SU i opiekunki SU

3. Jem zdrowo - żyję zdrowo - Światowy Dzień Zdrowia.

 sprzedaż zdrowych owoców i warzyw,
wdrożenie uczniów do działań na rzecz
zdrowia własnego i innych, propagowanie
zasad zdrowego stylu życia,

zarząd SU i opiekunki SU
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1. Organizacja pracy SU.
 wybory do SU rozpoczynającego pracę we wrześniu 2017 r.

 kształcenie postawy społecznej,
umiejętności zaprezentowania samego
siebie dokonywania wyborów,

zarząd SU, opiekunki SU

2. Dzień Rodziny - festyn szkolno-rodzinny.
 loteria fantowa.

 integracja społeczności szkolnej i
rodziców, wspólna zabawa całych rodzin,
zachęcanie do zdrowej rywalizacji,

opiekunki SU i zarząd SU

1. Organizacja pracy SU - uroczyste przekazanie władzy w SU.

 kształcenie umiejętności samooceny,
podziękowania za pracę, serdecznego
przyjęcia nowych członków SU,

zarząd SU, opiekunki SU,

Prace ciągłe:
1. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i miejskich.
2. Akcje: „Nakrętka” i „Makulatura”.
3. Dyskoteki szkolne (po dwie w semestrze).
Anna Lewoc
Grażyna Barcińska
Ełk, 15 września 2016 r.

