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Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jaryszowie
w roku szkolnym 2017/2018

Wstęp

„….Uczniowie poprzez naukę w szkole mają rozwijać swoje kluczowe kompetencje.
Samorządność – jako jedną z kompetencji obywatelskich mają szansę nabyć tylko wtedy, gdy
my − dorośli stworzymy do tego warunki i odpowiednio będziemy ich wspierać.”
W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z słowem samorządność.
Oznacza to, że każdy uczeń ma możliwość współdziałania, współtworzenia rodzinnej
atmosfery w szkole wraz z nauczycielami. Dlatego na tym etapie kształcenia, uczniowie
zostaną wdrożeni do samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za swoje
decyzje, współpracy i dialogu, dla dobra wspólnego.
Podejmowane działania i aktywność powinny być próbą współuczestniczenia w
działaniach szkoły oraz realizacji różnorakich zadań.
Temu ma służyć plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
Wstępne założenia
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie
harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń
dzieci i młodzieży, z zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności SU wraz z propozycjami
realizacji poszczególnych celów, działań i imprez. Zadania mogą być realizowane przez
klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.
Cele i działania Samorządu uczniowskiego w szkole
Nadrzędny celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego:
uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej uczą się współdecydowania
o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

- uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych
- organizację konkursów, imprez
uczniowskiego lub innych nauczycieli

pod

kierunkiem

opiekunów

samorządu

- analizowanie przez uczniów podjętych działań
Podstawowe cele działania SU w szkole to:
- znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków
- kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania
- zachęcanie uczniów do samodzielnej i twórczej pracy
- prezentowanie dobrego imienia szkoły
- podtrzymywanie tradycji
- współorganizowanie życia kulturalnego szkoły
- dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią
- dbałość o utrzymanie czystości w klasach
- organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia
- prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej
Samorządu Uczniowskiego

MIESIĄC

Wrzesień

ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI

CEL

ODPOWIEDZIALNI

1. Prezentacja na temat
samorządności oraz
działań SU w roku
szkolnym 2017/2018

Poszerzenie wiedzy na
temat samorządności.

Opiekun SU
Członkowie SU w
roku szkolnym
2017/2018

2. Opracowanie planu pracy
Samorządu
Uczniowskiego na nowy
rok szkolny 2017/2018

Uporządkowanie pracy SU

Członkowie SU
Opiekun

Zamieszczenie ważnych
informacji z życia i działań
SU

Opiekun
Członkowie SU

3. Uwzględnienie działań
zgłoszonych przez
przewodniczącego i
członków SU
4. Ustalenie terminów
spotkań z opiekunem

Integracja uczniów,
wspólnie spędzony czas

Opiekun
Członkowie SU

1. Opracowanie planu
działań z okazji dnia
nauczyciela.

Zaangażowanie ucznia w
przygotowania,

Opiekun
Członkowie SU

2. Przygotowanie gazetki
ściennej z tej okazji.

Umiejętność wyrażania
swoich uczuć

Członkowie SU

3. Odwiedzenie
kościelnego cmentarza

Przypomnienie zasad
kulturalnego zachowania na
cmentarzu

Opiekun

5. Przygotowanie gazetki
ściennej SU
6. Dzień chłopaka pt.:
„Dzień prawdziwego
twardziela”.
Konkurencje sportowe
Październik

Listopad

4. Pomoc w przygotowaniu
dekoracji na obchody
Święta Niepodległości
5. Włączenie się do akcji
pt.: „ Szlachetna Paczka”

Grudzień

Członkowie SU
Opiekun
Członkowie SU

Wywołanie empatii,
rozbudzenie chęci niesienia
pomocy

Członkowie SU
Opiekun
wszyscy uczniowie
wszyscy
nauczyciele
rodzice

1. Finał i podsumowanie
Wywołanie empatii,
akcji „Szlachetna Paczka” rozbudzenie chęci niesienia
pomocy.
2. Przygotowanie plakatu ze
świątecznymi życzeniami
dla uczniów i
pracowników naszej
szkoły

Zachęcanie do działania na
rzecz społeczności szkolnej,
pobudzanie do wyrażania
uczuć.

3. Wykonanie gazetki
ściennej o tematyce
świątecznej

Kultywowanie tradycji
świątecznych

Członkowie SU

Styczeń

1. Podsumowanie
działalności Samorządu
Uczniowskiego w
pierwszym semestrze

Doprowadzenie
rozpoczętego
przedsięwzięcia do końca

Przedstawiciele
klas
Członkowie SU

Uświadomienie uczniom co
udało się wspólnie
zrealizować w pierwszym
semestrze. Zwrócenie uwagi
na wartość pracy
zespołowej
2. Przygotowanie gazetki
ściennej pt. „Bezpieczne
ferie zimowe

Uświadomienie uczniom
zachowania bezpieczeństwa
podczas zabaw i sportów
zimowych.

Członkowie SU

Luty

1. Zorganizowanie poczty
walentynkowej
- przygotowanie skrzynki
na list i kartki

Kształtowanie umiejętności
wyrażania uczuć

Członkowie SU
Opiekun
Wszyscy
uczniowie

Marzec

1. Przygotowanie gazetki
ściennej z okazji „Dnia
Kobiet”

Kultywowanie i
wzbogacenie dobrych
tradycji związanych z
obchodami Dnia Kobiet

Opiekun

2. Rozpoczęcie akcji pt.:
„Pełna Miska dla
Schroniska”

Wywołanie empatii,
rozbudzenie chęci niesienia
pomocy

Opiekun
Członkowie SU

3. Przygotowanie plakatu ze
świątecznymi życzeniami
Wielkanocnymi dla
uczniów i pracowników
naszej szkoły

Kultywowanie tradycji
świątecznych

Kwiecień

1. Balik Karnawałowy
„Mam Talent”

Integracja całej społeczności Opiekunowie
uczniowskiej
Członkowie SU

Maj

1. Pomoc w zorganizowaniu
apelu poświęconego
„Uchwaleniu
Konstytucji3 maja”

Integracja całej społeczności Opiekunowie
uczniowskiej
Członkowie
Wybrani uczniowie

Członkowie SU
Wybrani uczniowie

Czerwiec

1. Pomoc w organizacji dnia
dziecka
- przydział zadań,
zgromadzenie sprzętu

Integracja społeczności
szkolnej

2. Przygotowanie gazetki
ściennej na temat wakacji

Zachęcenie do aktywnego i
bezpiecznego wypoczynku
w czasie wakacji

3. Podsumowanie pracy
Samorządu
Uczniowskiego w roku
szkolnym 2016/2017

Ewaluacja pracy SU w roku
szkolnym 2016/217

Członkowie SU
Opiekunowie

