PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W LUBINIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

MIESIĄC

TEMAT

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

WRZESIEŃ

Spotkanie organizacyjne
opiekunów SU z Dyrekcją
Szkoły

- spotkanie związane z organizacją wyborów do SU

Gazetka SU „Witaj szkoło”

- umieszczenie informacji na tablicach (SU)

Wybory Samorządu
- omówienie zasad wyborczych
Uczniowskiego na rok szkolny - przeprowadzenie wyborów, audycja, zdjęcie prezydium
2021/2022
SU na stronę szkoły, umieszczenie informacji na tablicy
Wybory Rzecznika Praw
Ucznia na lata 2021/2022
i 2022/2023
Zebranie z Dyrekcją Szkoły,
pedagogiem, psychologiem
i opiekunami SU

PAŹDZIERNIK

- przeprowadzenie wyborów, audycja, umieszczenie
informacji na tablicy SU

- przedstawienie członków SU na rok szkolny 2021/2022
- zapoznanie z głównymi założeniami pracy SU
- konsultowanie z Dyrekcją pomysłów członków SU pod
względem merytorycznym, prawnym
- przegłosowanie najważniejszych punktów programu

Dzień Chłopaka

- audycja - życzenia okolicznościowe, informacja na
tablicy SU (VIII b i SU)

Rozpoczęcie akcji
„Szczęśliwy numerek”

- codziennie po 1 numerze (audycja, wywieszanie na
tablicy SU oraz w pokoju n-li)

Opracowanie planu pracy SU - zebranie prezydium SU, komputerowe opracowanie
planu i wysłanie na stronę internetową, zakładkę SU
Uaktualnienie zakładki SU - członkowie prezydium SU, opiekunowie SU,
na stronie internetowej Szkoły przewodniczący zespołów klasowych
Plan gazetek i audycji

- sporządzenie planu gazetek z tematami – przydzielenie
klas, umieszczenie informacji w pokoju nauczycieli,
przez e-dziennik i na tablicy SU

Rozpoczęcie akcji
- audycja, rozszerzenie akcji o hasło przewodnie
„Dzień dobry na dobry dzień” Integracja i szacunek – informacje na tablicach na holu
Integracja i szacunek
szkoły (SU)
Światowy Dzień Mózgowego
Porażenia Dziecięcego
06.10.2021 r.
Integracja i szacunek

- rozpoczęcie tematycznych dni „Cały świat zaświeci się
na zielono”, audycja (SU)

Obchody Dnia Komisji
Edukacji Narodowej

- umieszczenie życzeń okolicznościowych na tablicy
szkolnej, audycja, gazetka szkolna

Światowy Dzień Wzroku
14.10.2021 r.
Integracja i szacunek

„Świat widziany przez różowe okulary ”- tematyczny
dzień (SU i VIII a)

Ślubowanie uczniów klas I
Akcja szkolna

LISTOPAD

- pomoc w organizacji uroczystości
- współpraca SU z n-lami zespołu ds bezpieczeństwa,

„Bezpieczna przerwa”

- metoda dramy – chętni uczniowie klas VIII dla
wszystkich uczniów klas IV

Wszystkich Świętych

- audycja poświęcona zachowaniu bezpieczeństwa
podczas obchodów święta, gazetka na tablicy SU

Dzień patronki szkoły
- Marii Skłodowskiej - Curie

- urodziny patronki – gazetka (SU),
- konkurs wiedzy ,,Maria Skłodowska-Curie” w formie
pliku dla wychowawców klas IV - VIII (SU)

Obchody Narodowego Święta - audycja, gazetka okolicznościowa (V c)
Niepodległości
- włączenie się w akcję dla podopiecznych DPS

,,Ostoja” w Lubinie (SU)

Międzynarodowy Dzień Praw - audycja, gazetka okolicznościowa „ Mam prawa
Dziecka
i obowiązki” - przypomnienie Konwencji Praw Dziecka,
oraz najważniejszych obowiązków dzieci (VII b i SU)
Dzień Życzliwości
i Pozdrowień
21.11.2021 r.
Integracja i szacunek
Andrzejki
GRUDZIEŃ

- kontynuacja akcji „ Dzień dobry na dobry
dzień”-audycja, informacje na tablicach na holu szkoły
(VIII d)

- akcent andrzejkowy na tablicy szkolnej (VIII e)

Międzynarodowy Dzień Osób - audycja i gazetka okolicznościowa (VII a)
z Niepełnosprawnościami
- kolorowe litery w holu szkoły - wszystkie klasy
Integracja i szacunek
- współpraca z n-lami zespołu ds integracji
Mikołajki
„Pomocnicy Mikołaja”

- audycja „Prawdziwa historia” (VII d)
- tematyczny dzień

Zbiórka karmy dla zwierząt ze Akcja charytatywna, audycja (SU)
schroniska „Stacyjka
Maltusia”

Akcja „Czytam
z przyjemnością”

STYCZEŃ

- czytanie Wierszy pod choinkę Michała Zaremby
uczniom klas I-III , audycja z życzeniami
świątecznymi (SU)

Dzień Ochrony Przyrody - gazetka tematyczna na tablicy szkolnej (IV c)
„Dzień Kubusia Puchatka - Tematyczny dzień – nawiązanie do Karnawału
i innych postaci z książek”
18.01.2022 r.
Dzień Babci i Dziadka
Dzień bez opakowań
foliowych
21.01.2022 r.

- audycja, gazetka na tablicy (VIII c)
- akcja, pieczątka dla każdego ucznia, audycja (SU)

Spotkanie SU
- wnioski z przeprowadzonych zadań w I półroczu,
organizacyjne z opiekunami wnioski do pracy na II półrocze
LUTY

MARZEC

Dzień Bezpiecznego
- audycja i gazetka szkolna (VII c)
Internetu – bezpieczne ferie
w sieci
Walentynki
Integracja i szacunek

- kontynuacja akcji „Dzień dobry na dobry dzień”
kształtującej kulturę osobistą: klasowe poczty
walentynkowe
- audycja, tablica SU (IV d)

Światowy Dzień Słuchu
03.03.2022 r.

- akcja „Nie krzyczę - mówię”- współpraca
z zespołem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Integracja i szacunek
Dzień Kobiet

- audycja i gazetka tematyczna na tablicy szkolnej
(IV b)

Dzień Samorządności
Uczniowskiej

- audycja, gazetka tematyczna na tablicy SU (SU)

Początek Astronomicznej
Wiosny

- audycja, gazetka tematyczna na tablicy szkolnej
(IV a)

Światowy Dzień Zespołu
Downa
21.03.2022 r.
Integracja i szacunek

- tematyczny dzień „Dzień kolorowej skarpetki”współpraca z zespołem pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

KWIECIEŃ

Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
01.04.2022 r.
Integracja i szacunek
Wielkanoc

MAJ

- gazetka (V b)

Akcja ,,Savoir – vivre
na co dzień”
Integracja i szacunek

- współpraca SU z n-lami zespołu ds bezpieczeństwa

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

- gazetka tematyczna na tablicy szkolnej (SU)

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego na rok
szkolny 2022/2023

CZERWIEC

- tematyczny dzień „ Zaświeć się na niebiesko”
-gazetka (SU)
współpraca z zespołem pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

- omówienie zasad wyborczych
- przeprowadzenie wyborów

Światowy Dzień Rodziny

- gazetka tematyczna i audycja (V a)

Międzynarodowy Dzień
Dziecka

- audycja, gazetka dot. Konwencji Praw Dziecka
(VI a)

Akcja ,,Tu się urodziłem”

- współpraca z n-lami zespołu ds integracji

Integracja i szacunek
Bezpieczne wakacje

- gazetka na tablicy szkolnej (VI b)

Spotkanie SU
- wnioski z przeprowadzonych zadań w II półroczu,
organizacyjne z opiekunami wnioski do pracy na rok szkolny 2022/2023

