Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
Ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
ZSP Polanów na rok szkolny 2020/2021

Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca: Kornelia Byrzykowska
Z-ca przewodniczącej: Hanna Szemraj
Rzecznik praw ucznia: Marcin Mazurek
Skarbnik: Oliwia Szygenda
Członkowie:
Szymon Wiśniewski
Dagmara Bendnarz
Natalia Knitter
Milena Kasprzak
Lena Gorlikowska
Oliwier Żuchowski
Opiekunowie:
–
Pani Dorota Wójcicka-Popowicz
–
Pani Agnieszka Byrzykowska
–
Pani Katarzyna Poletajew
–
Pan Wiesław Sadowski

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
 Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia
i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
 Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z
Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
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 Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych.
 Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na
uroczystościach szkolnych i państwowych.
 Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz
szkoły.

Założenia na rok szkolny 2020/2021:
 Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym;
 Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów
obowiązujących w życiu społecznym;
 Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych
sytuacjach.

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Wrzesień

1.Wybory do Samorządu Uczniowskiego

- powołanie komisji wyborczej
-przygotowanie ordynacji wyborczej oraz
kart do głosowania
-przeprowadzenie wyborów
-zliczenie głosów oraz sporządzenie
protokołu z wyborów

2.Pierwsze zebranie Samorządu
Uczniowskiego

-wybory prezydium Samorządu
Uczniowskiego (Przewodniczący,
Zastępca, Rzecznik Praw Ucznia,
Skarbnik)
-wybory opiekunów Samorządu
Uczniowskiego
-Zapoznanie z uprawnieniami
Samorządu Uczniowskiego (zał.1)

1.Opracowanie planu pracy.

-zebranie pomysłów od poszczególnych
członków zespołu

Październik
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Listopad

Grudzień

2. Aktywacja radiowęzła

- puszczanie muzyki (wytypowani
uczniowie klas licealnych)
- zapewnienie rozrywki podczas przerwy
- przekazywanie informacji
-składanie życzeń

3. Obchody Dnia Edukacji Narodowej

-przygotowanie tablicy z życzeniami
-złożenie życzeń
-przygotowanie poczęstunku i
upominków dla nauczycieli oraz
pracowników obsługi

4. Promocja Code week 2020

-zorganizowanie wydarzenia związanego
z Europejskim Tygodniem kodowania i
zgłoszenie szkoły do Codeweek 2020
-promocja Europejskiego Tygodnia
Kodowania w gablotach szkolnych i na
facebooku SU
-udział w zadaniach związanych z
kodowaniem

1. Obchody Narodowego Święta
Niepodległości

- Pomoc w przygotowaniach do apelu
-pomoc w przygotowaniu Ślubowania
klas pierwszych LO

2.Kolorowy Dzień Owoców i Warzyw

- Zorganizowanie konkursu
międzyszkolnego na owocowo –
warzywny lunchbox – pochwal się co jesz
zdrowego.

3. Dyskoteka Andrzejkowa

-organizacja dyskoteki
-przygotowanie sali
-przygotowanie konkursów (wróżb)

1.Mikołajki – Dzień Mikołajkowej Czapki

- Złożenie życzeń od Samorządu
Uczniowskiego
-Organizacja happeningu – wszyscy
jesteśmy Mikołajami – każdy przychodzi
do szkoły w mikołajkowej czapce, albo w
akcencie świątecznym
-akcent mikołajkowy na gazetce
samorządu.
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Styczeń

1.Dzień bez plecaka

- W piątek przed feriami uczniowie
przychodzą do szkoły bez plecaka.
Nauczyciele prowadzą lekcje z
wykorzystaniem dostępnych pomocy
dydaktycznych, metodą projektu itp.

Luty

1.Walentynki

- Poczta walentynkowa,
- Konkurs na najlepszy wiersz
walentynkowy

Marzec

1.Dzień Wiosny

- Dzień kolorów,
- Zawody między uczniami a
nauczycielami w torze przeszkód
- złożenie życzeń przez radiowęzeł

2.Dzień Kobiet (dzień tematyczny)

-wystawa plakatów, informacji –Sławne
Kobiety, które zmieniły Świat
- Dzień z akcentem kobiecym np. spinka
we włosach

1.Wielkanoc

- Konkurs na Wielkie jajo wielkanocne

2.Dzień tematyczny

- Dzień w krawacie lub muszce

Maj

1.Uczczenie rocznicy uchwalenia konstytucji
3 Maja

- Pomoc w organizacji apelu
- Akcent na gazetce SU.

Czerwiec

1.Dzień bez plecaka

-Uczniowie przychodzą bez plecaków,
nauczyciele prowadzą zajęcia z
wykorzystaniem metod aktywizujących

2. Bezpieczne wakacje

- Życzenia z radiowęzła
- Przypomnienie zasad bezpieczeństwa
podczas wakacji.

3.Podsumowanie pracy S.U.

- Podsumowanie działań S.U.
I przygotowanie sprawozdania.

4.Zakończenie roku szkolnego

- Pomoc w przygotowaniach zakończenia

Kwiecień
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Prace w ciągu roku szkolnego:
organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;
promocja działań SU oraz działań szkolnych na Facebooku;
współpraca zDyrekcją szkoły, nauczycielami i wychowawcami klas ;
prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;
współudział w uroczystościach szkolnych, środowiskowych (udział Pocztu
Sztandarowego);
 pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych;
 zbierania inicjatyw uczniowskich (ankiety klas, skrzynka inicjatyw dla SU, rozmowy z
uczniami).
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