PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP 37 NA ROK SZKOLNY
2012/2013

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych w ciągu
całego roku. Są to następujące zagadnienia :

1. Rozwijanie samorządności :
• Opracowanie planu pracy SU
• Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej
• Przygotowywanie aktualności na stronę internetową szkoły
• Spotkania z Radą Samorządów Klasowych , informacje o
podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły , obowiązkami
ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem SU ,
prawa ucznia i dziecka
• Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i
przeprowadzeniu
• Systematyczne spotkania Rady SU – planowanie i organizowanie pracy
, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, codzienne
losowanie szczęśliwego numerka
• Pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole
• Prezentacja działalności szkoły.
2. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
3. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie.
• Dzień Chłopaka – dyskoteka dla klas 1-6
• Walentynki
• Dzień Kobiet – przygotowanie życzeń , dyskoteka
• Dzień Dziecka

4. Obchody rocznic narodowych i szkolnych :

•

Święto Niepodległości

•

Dzień Patrona
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TERMIN

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

Wrzesień

Opracowanie planu
pracy SU na rok
2011/2012

Spotkanie z Radą SU ,
dyskusja , propozycje
młodzieży i ustalenie planu

13.09.2012r

Giełda Kół i
Organizacji

Przygotowanie prezentacji
w holu szkoły

27.09.2012r

Dzień Chłopaka w
szkole

Dyskoteka dla klas 1-6

Wrzesieńczerwiec

Współpraca Rady z
samorządami
klasowymi

Informacyjne spotkanie z
Radą Samorządów
Klasowych; Zapoznanie z
opiekunami i zarządem
SU, zapoznanie z
dokumentacją szkoły.

Wrzesieńczerwiec

Spotkania Rady SU

Cotygodniowe spotkania „
robocze”; uroczyste
spotkania okolicznościowe

Październik

Obchody Dnia Komisji
Edukacji Narodowej

Okolicznościowa wystawa,
przygotowanie życzeń dla
nauczycieli

Listopad

Przygotowanie akcji
„Góra grosza”

Rozdzielenie zadań ,
liczenie zebranych
pieniędzy

Święto Niepodległości

Udział w uroczystej
akademii , złożenie
wiązanki pod Pomnikiem
Niepodległości

1216.09.2012r

UWAGI

Dyskoteka z okazji
andrzejek

Wróżby, konkursy

Mikołajki

Spotkania klasowe z
Mikołajem , słodkie
niespodzianki

Akcja charytatywna „ I
Ty możesz zostać św.
Mikołajem”

Przygotowanie stroików i
ozdób świątecznych ,
wystrój holu szkoły ,
zorganizowanie kiermaszu

Spotkanie z SU i
podsumowanie
działalności za I
semestr

Omówienie
dotychczasowych działań
na terenie szkoły.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Współpraca ze sztabem
Rady Osiedla w Dąbiu –
włączenie się w akcję.

Walentynki – Dzień
Zakochanych

Sprzedaż kart
walentynkowych , poczta
walentynkowa , wystrój
holu szkoły

Dyskoteka z okazji
Walentynek

Składanie życzeń ,
wspólna zabawa

Marzec

Dzień Kobiet

Przygotowanie życzeń ,
wybór „ Super dziewczyny”

Kwiecień

Akcja „ Zostań
wielkanocnym
zajączkiem”

Włączenie się do akcji
poprzez przygotowanie
stoiska

Maj

Wybory do SU

Kampania przedwyborcza

Dyskoteka szkolna

Zabawa na auli

Rówieśnicy rówieśnikom

Giełda podręczników

Grudzień

Styczeń

Luty

Czerwiec

Spotkanie
podsumowujące pracę
za II semestr

Omówienie pracy SU

Plan pracy opracowały opiekunki SU Renata Marczewska i Katarzyna
Uścinowicz.

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym :
Przewodnicząca – Magdalena Rybak z klasy VI F
Z-ca przewodniczącej – Julia Czapiewska z klasy V B
Sekretarz- Bartosz Wocial z klasy VI D

