PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP 110 W WARSZAWIE NA
ROK SZKOLNY 2018/19

Cele Samorządu Uczniowskiego:










włączanie uczniów w życie Szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności
szkolnej;
zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w życiu Szkoły;
współtworzenie tradycji Szkoły, kształtowanie umiejętności organizacyjnych;
rozwijanie samodzielności, przygotowanie do podejmowania zobowiązań oraz
odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań;
wdrażanie demokratycznych form współżycia społecznego;
kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji, wyrażania własnych poglądów i
poszanowania odmiennych;
nauczanie właściwych postaw społecznych: ponoszenia odpowiedzialności moralnej,
akceptacji cudzych przekonań i tolerancji, propagowanie postawy patriotycznej i
proekologicznej, udział w akcjach charytatywnych, sportowych, naukowych itp.;
tworzenie warunków do nawiązywania więzi koleżeńskich.
Zadania Samorządu Uczniowskiego:






Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w celu
zapewnienia uczniom dogodnych warunków do nauki i rozwoju;
Udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
Dbanie o całość mienia szkolnego, włączenie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły;
Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej przystosowanej
do potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych.
Zadania do wykonania:
Wrzesień







Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
Ustalenie planu działań na cały rok szkolny.
Wprowadzenie akcji „Szczęśliwego numerka”
Wywieszenie na tablicy informacyjnej SU Praw i Obowiązków Ucznia.
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Październik








Dzień tematyczny 17 dzień miesiąca (kolorowe skarpetki).
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
Pudełko pomysłów.
„Dzień Uśmiechu” – gazetka.
Konkurs na nowe logo Szkoły.

Listopad






Dzień tematyczny 9 dzień miesiąca (ubieramy się na biało-czerwono).
Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
Kartki z życzeniami dla Polski z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości – konkurs
międzyklasowy.
Spotkanie czytelnicze „Nasza Ojczyzna” – czytanie uczniom klas młodszych książek i legend
na temat powstania państwa polskiego i jego historii.
Andrzejki – dyskoteka.
Grudzień






Dzień tematyczny 12 dzień miesiąca (kapelusze).
Udział w organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego (współpraca ze świetlicą szkolną i
wolontariatem).
Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej.
Konkurs na najbardziej pomysłową dekorację świąteczną w salach lekcyjnych.
Styczeń






Dzień tematyczny 16 dzień miesiąca (szaliki).
Dzień Babci i Dziadka – wizyta w DPS „Pod Brzozami” (współpraca ze świetlicą szkolną i
wolontariatem.
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
Akcja „Bezpieczne ferie”
Luty






Dzień tematyczny 13 dzień miesiąca (muszki).
Pomoc w organizacji balu karnawałowego.
7 luty – Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkurs na przygotowanie plakatu.
Organizacja „poczty walentynkowej”.
Marzec







Dzień tematyczny 13 dzień miesiąca (kapcie).
Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
Dzień Mężczyzn – życzenia dla wszystkich mężczyzn.
Przywitanie Wiosny.
Pomoc w organizacji „Dni Kazika” – patrona szkoły.
Kwiecień






Dzień tematyczny 23 dzień miesiąca. Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono.
Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Pomoc w organizacji kwesty wielkanocnej (współpraca ze świetlicą szkolną i
wolontariatem).
Wywieszenie haseł zachęcających do czytania z okazji Dnia Książki.












Maj
Dzień tematyczny 15 dzień miesiąca (okulary).
Pomoc w organizacji festynu szkolnego z okazji Dnia Matki.
„Szczęśliwy Trzynasty”

Czerwiec
Dzień tematyczny 12 dzień miesiąca (kolorowe ubranie).
1 czerwca – Dzień Dziecka.
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym.
2018/2019.
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
szkolnym 2018/2019.
Akcja „Bezpieczne wakacje”.
Cały rok:












Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
Akcja nakrętki.
Zbiórka karmy dla zwierząt.
Aktualizacja gazetki szkolnej.
Udział w uroczystościach szkolnych.
Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
Praca na rzecz szkoły.
Propagowanie pomocy koleżeńskiej.
Udział w akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom”
„Szczęśliwy numerek”
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Piotr Strefner, Michał Jeżewski, Beata Bartczak,

