Załącznik nr 1
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego we współpracy z Klubem Wolontariatu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hołubli
w roku szkolnym 2018/2019
Cele Samorządu Uczniowskiego
 Reprezentowanie środowiska uczniowskiego
 Działania na rzecz ogółu uczniów oraz obrona ich praw
 Aktywność uczniów wobec samodzielnego rozwiązywania spraw oraz podejmowanie
współpracy z nauczycielami przy realizacji celów wychowawczych placówki szkolnej
 Budowanie demokratycznych wartości wśród uczniów przy rozwiązywaniu,
współdziałaniu 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

Termin
Wrzesień

Zadania
Wybór do S.U.
Opracowanie planu pracy

Akcja Nakretki

Formy realizacji


wybory przedstawicieli do samorządu
uczniowskiego



zebranie samorządu: ustalenie
harmonogramu zadań i określenie
terminów ich realizacji



wprowadzenie dzikiej karty,
zwalniającej z ustnej odpowiedzi i
niezapowiedzianej kartkówki



przedstawienie planu pracy S.U.
Dyrekcji Szkoły



rozpoczecia akcji zbierania nakrętek
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Dzień Chłopaka

Obchody Dnia Edukacji
Narodowej



Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka



Wybór: super chłopaka, chłopcaomnibusa, chłopca sportowca



Przygotowanie upominków dla
nauczycieli
Włączenie się w przygotowanie
programu artystycznego



Październik

Listopad

Grudzień

Debata
''Prawa dziecka i
obowiązki ucznia''

 Debata na temat
obowiązków ucznia

Projekt ''Wzorowa łazienka''

 Przygotowanie prac plastycznych

Akcja znicz

 Zbiórka zniczy (zapalanie na grobach
opuszczonych, zaniedbanych

11 listopada



Udział w obchodach upamiętniających
100 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Góra Grosza



Zebranie drobnych monet na pomoc
dzieciom

Zbudujmy dzieciom dom
hospicyjny



Zbieranie pieniędzy na budowę
hospicjum

Boże Narodzenie



Sprzedaż kartek Bożonarodzeniowych,
dochód na SU i Klub Wolontariat

Zbiórka żywności



Zbiórka żywności
potrzebujących



Zebranie przyborów szkolnych dla
potrzebujących dzieci



Włączenie się w przygotowanie
programu artystycznego

przywilejów

na

rzecz

i

ludzi

Styczeń
Zaczarowany ołówek
Dzień babci i dziadka
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Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Ankieta szkolna



Przeprowadzenie ankiety wśród
uczniów co uczniom podoba się w
naszej szkole, co oceniają za negatywne

Walentynki



Przygotowanie skrzynki na kartki
walentynkowe



Doręczanie korespondencji
walentynkowej przez „szkolnych
listonoszy”



Ubieramy się na czerwono

Tłusty czwartek

 Sprzedaż pączków, dochód na rzecz SU
i Klub Wolontariatu

Dzień Kobiet



Dyskoteka z okazji Dnia Kobiet(
zorganizowana przed 6 marca)



plebiscyt wśród chłopców na
najsympatyczniejszą dziewczynę

Zbiórka żywności do Banku
Żywności



zbiórka żywności

Cała Polska czyta dzieciom



Włączenie się w akcję cała polska czyta
dzieciom w oddziale przedszkolnym

Książeczki dla przedszkola



Zbiórka książeczek dla dzieci z
przedszkola

Marzycielska poczta



Akcja polegająca na wysyłaniu
tradycyjnych listów i kartek do chorych
dzieci

Dzień Lemoniady



Sprzedaż lemoniady, dochód na SU
oraz Klub Wolontariatu

Akcja Pomóż i Ty



Sprzedaż kalendarzyków, dochód na
rzecz dzieci chorych

Ognisko integracyjne



Ognisko integracyjne dla członków
Klubu Wolontariatu i Samorządu
Uczniowskiego

Czerwiec
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Podsumowanie pracy S.U. za
rok szkolny 2018/2019



Podsumowanie działalności S.U. i
przygotowanie sprawozdania

Prace w ciągu roku szkolnego:



organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas



zbieranie nakrętek dla Amelki



zbieranie zużytych baterii



udział w akcjach charytatywnych



współudział w uroczystościach szkolnych

Przewodniczący:
Alan Jedliński

Opiekun:
Monika Pernach
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