PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4-8
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 118
IM. PRZYJACIÓŁ MAZOWSZA W WARSZAWIE
ROK SZKOLNY 2020/2021

Wnioski płynące z zeszłego roku szkolnego:


Wzmacnianie pozytywne i rozwijanie aktywności podopiecznych.



Rozwijanie postawy demokratycznej wśród uczniów.



Realizowanie większej ilości konkursów.



Zachęcanie do kreatywności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej.

Ogólne cele Samorządu Uczniowskiego klas 4-8:
• Aktywność na rzecz społeczności uczniowskiej oraz obrona jej praw.
• Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
• Aktywizowanie uczniów wobec samodzielnego rozwiązywania spraw oraz podejmowanie
współpracy z nauczycielami przy realizacji celów wychowawczych placówki szkolnej.
• Kształtowanie demokratycznych wartości wśród uczniów przy rozwiązywaniu zadań oraz
kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania.
• Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, samodyscypliny i samooceny uczniów.
• Szanowanie i dbanie o dobre imię szkoły oraz pielęgnowanie tradycji.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWKSIEGO I ICH REALIZACJA:
WRZESIEŃ
1. Wybory nowego składu samorządu szkolnego: zebranie samorządów klasowych klas IV-VIII;
przeprowadzenie głosowania w celu wybrania przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
2. Rozplanowanie czynności Samorządu Uczniowskiego - prezentacja pomysłów i działań, jakie
może podjąć SU

PAŹDZIERNIK
1. Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 X 2020r.: przygotowanie informacji dotyczących
święta - wykonanie gazetki ściennej informacyjnej; konkurs plastyczny - przygotowanie
plakatu informacyjnego
2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Wszystkich Świętych

LISTOPAD
1. Narodowe Święto Niepodległości - przygotowanie informacji na gazetce ściennej związanej
z rocznicą odzyskania niepodległości

GRUDZIEŃ
1. Mikołajki - gazetka okolicznościowa - włączenie się w organizację pomocy z kołem
wolontariuszy szkolnych
2. Dzień osób niepełnosprawnych - gazetka okolicznościowa
3. Boże Narodzenie - gazetka informacyjna
4. Dekoracja świąteczna - konkurs międzyklasowy

STYCZEŃ
1. Dzień Babci i Dziadka - sporządzenie gazetki informacyjnej
2. Apel podsumowujący pracę w pierwszym półroczu - wręczenie nagród uczestnikom
konkursów

LUTY
1. Walentynki - przygotowanie gazetki informacyjnej
2. Bal karnawałowy - sporządzenie plakatu informacyjnego - dekoracja sali - przygotowanie
koron dla Króla i Królowej balu - przygotowanie gier i zabaw sprawnościowych.

MARZEC
1. Dzień kobiet - przygotowanie gazetki informacyjnej
2. Przywitanie Wiosny - konkurs „Klasa w barwach wiosny”
3. Dzień teatru 27 III - gazetka informacyjna

KWIECIEŃ
1. Wielkanoc - gazetka informacyjna; życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
2. Konkurs „Najładniejsza pisanka wielkanocna”: sporządzenie plakatu informacyjnego zebranie prac plastycznych i wystawienie w szkole prac nagrodzonych
3. Dekoracja świąteczna w klasie - Konkurs międzyklasowy

MAJ
1. Święto pracy - Wstąpienie do UE - Święto flagi - Konstytucja 3 maja - wykonanie gazetki
okolicznościowej nawiązującej do świąt majowych - konkurs związany ze świętami
narodowymi
2. Dzień Matki - przygotowanie gazetki informacyjnej

CZERWIEC
1. Międzynarodowy dzień rodziny - Międzynarodowy Dzień Dziecka - karta praw i obowiązków
dziecka, gazetka informacyjna
2. Wakacje - przygotowanie gazetki okolicznościowej „Bezpieczne wakacje”
3. Ewaluacja pracy Samorządu Uczniowskiego - sporządzenie wniosków do pracy na przyszły
rok szkolny - sporządzenie sprawozdania z pracy SU
4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego - pomoc w organizacji apelu

