Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Adam Mykita (8a)
Zastępca przewodniczącego – Adam Dobroszczyk (8a)
Członkowie – Jagoda Demianiuk (8a) i Paweł Witkowski (7b)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – Justyna Zemła i Mariusz Michałowski

ZADANIA

TERMIN

SPRAWY ORGANIZACYJNE:


Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (pod patronatem Centrum

wrzesień

Edukacji Obywatelskiej, udział w akcji „Samorządy mają głos”)


Prezentacja członków Samorządu Uczniowskiego i opiekunów



Przypomnienie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego



Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019 / 2020



Organizacja zebrań Samorządu Uczniowskiego – ustalenie częstotliwości spotkań
i ich tematyki



Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego

cały rok



Prowadzenie i aktualizacja tablicy informacyjnej, newsów na stronie internetowej

cały rok

szkoły oraz postów na facebooku


Przygotowywanie prezentacji multimedialnych z życia szkoły zamieszczanych na

cały rok

telewizorze w holu szkoły w ramach promocji szkoły

ORGANIZACJA ŻYCIA KULTURALNEGO NA TERENIE SZKOŁY:
1. Organizacja i współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych:


Organizacja dyskotek szkolnych

listopad / luty



Organizacja Dnia Patrona Szkoły

październik



Organizacja dni tematycznych (dzień postaci bajkowej, dzień kapci i szlafroka,

według

dzień na odwrót, dzień różnych skarpet – dzień solidarności z chorymi na Zespół

terminarza

Downa, dzień zielonego koloru, dzień na dwa buty) – o terminie dni tematycznych
Samorząd Uczniowski będzie informował społeczność szkolną odpowiednio
wcześniej, najlepiej przygotowana klasa otrzyma w nagrodę przywilej
nieodpytywania i braku niezapowiedzianych kartkówek kolejnego dnia



Organizacja Dnia Św. Mikołaja (konkurs na najbardziej mikołajkową klasę)

grudzień



Walentynki – poczta walentynkowa

luty



Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka (w klasach, szkolny plebiscyt na „Naj…”)

wrzesień/marzec



Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządności

marzec



Pomoc w organizacji Dnia Ziemi

kwiecień



Udział w akcjach charytatywnych i innych (Działalność Szkolnego Koła

cały rok

Wolontariatu, Szkolnego Koła Ekologicznego)




Udział w projekcie profilaktycznym (klasy przygotowują gazetki o tematyce

według

profilaktycznej po konsultacji z pedagogiem według wyznaczonego terminarza)

terminarza

Muzyczne środy (odtwarzanie muzyki w czasie długich przerw połączone

cały rok

z relaksacją, karaoke itp.)

2. Konkursy i turnieje:


Rywalizacja klas w wielu konkurencjach przez cały rok (gazetka profilaktyczna,

cały rok

konkurs mikołajkowy, konkurs na najlepszą średnią ocen, konkurs zbiórki
surowców, akcja „Złotówka na Kresy”, podsumowanie dni tematycznych oraz
inne, które powstawać będą na bieżąco) w ramach konkursu pt. „Najlepsza klasa”
(wyniki poszczególnych konkurencji wpisywane będą na bieżąco do tabeli, która
znajdować się będzie na tablicy Samorządu uczniowskiego)


Konkursy realizowane w trakcie dyskotek

listopad / luty

3. Inne:


organizacja akcji – numerek niepytany

cały rok



współpraca z Sołectwem w Bystrzycy, Stowarzyszeniem „Moja Bystrzyca”, Radą

cały rok

Rodziców


realizacja pomysłów, które powstaną na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego

na bieżąco

Opracowali:
Adam Mykita
Adam Dobroszczyk
Jagoda Demianiuk
Paweł Witkowski
Justyna Zemła
Mariusz Michałowski

