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

ROK SZKOLNY 2022/2023

MIESIĄC

TEMAT

WRZESIEŃ

Spotkanie organizacyjne
opiekunów SU z Dyrekcją
Szkoły

- przedstawienie Dyrekcji, przedstawicieli pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, przewodniczących SU
i opiekunów SU
- przypomnienie Regulaminu
- omówienie z Dyrekcją wstępnych propozycji zadań SU
- zwrócenie uwagi na samopomoc koleżeńską i integrację
uczniowską
- przedstawienie przez pedagoga szkolnego programu
zapobiegania agresji słownej, w tym kultury osobistej
języka: Kultura i szacunek, tworzą dobry wizerunek zasady współpracy z SU

Gazetka SU „Witaj szkoło”

- umieszczenie informacji na tablicach (SU)

Zasady netykiety dokumentacja
wewnątrzszkolna

Uaktualnienie zakładki SU
na stronie internetowej
Szkoły

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

- spotkanie prezydium SU, opiekunów SU z Radą Rodziców
i nauczycielami p. Gałką i K. Łagodą w celu omówienia
zasad kontaktów oraz korzystania z form komunikacji
drogą telefoniczną i internetową trzech podmiotów:
uczniów, rodziców i nauczycieli
- członkowie prezydium SU, opiekunowie SU,
przewodniczący zespołów klasowych

Opracowanie planu pracy SU - zebranie prezydium SU, komputerowe opracowanie planu
i wysłanie na stronę internetową, zakładkę SU
Akcja informacyjna
Bezpieczna przerwa

Dzień Chłopaka

- akcja informacyjna metodą dramy w wykonaniu chętnych
uczniów dla uczniów klas czwartych, we współpracy
z nauczycielami Zespołu ds. Bezpieczeństwa
- zabawa taneczna dla uczniów klas IV -VIII, audycja życzenia okolicznościowe, informacja na tablicy SU

PAŹDZIERNIK

Rozpoczęcie akcji
„Szczęśliwy numerek”

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

Plan gazetek i audycji

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

Międzynarodowy Dzień
bez Przemocy
03.10.2022 r.

- współpraca z Zespołem ds. Integracji, wykonanie plakatów
z hasłem Agresja to nie dla mnie!, audycja, zdjęcia na stronę
szkoły

Światowy Dzień Mózgowego - rozpoczęcie tematycznych dni „Cały świat zaświeci się na
Porażenia Dziecięcego
zielono”, audycja, zdjęcia
06.10.2022 r.
Obchody Dnia Komisji
Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas I
Wszystkich Świętych

LISTOPAD

- umieszczenie życzeń okolicznościowych na tablicy
szkolnej, audycja, gazetka szkolna
- pomoc w organizacji uroczystości
- audycja poświęcona zachowaniu bezpieczeństwa podczas
obchodów święta

Dzień patronki szkoły
- urodziny patronki – gazetka, audycja
- Marii Skłodowskiej - Curie - konkurs wiedzy ,,Maria Skłodowska-Curie jest boska” dla
uczniów klas IV - VIII
Obchody Narodowego Święta - audycja, gazetka okolicznościowa
Niepodległości
Międzynarodowy Dzień Praw - audycja, gazetka okolicznościowa
Dziecka
- Konwencja Praw Dziecka - materiały w holu szkoły
Światowy Dzień Pluszowego - tematyczny dzień, uczniowie mogą przynieść maskotki lub
Misia
przebrać się w kigurumi, zdjęcie
Andrzejki

GRUDZIEŃ

- zabawa tematyczna dla uczniów klas I-III oraz IV – VIII,
we współpracy z wychowawcami klas, zdjęcia, gazetka na
tablicy SU

Międzynarodowy Dzień Osób - audycja i gazetka okolicznościowa
z Niepełnosprawnościami - kolorowy napis w holu szkoły - wszystkie klasy
- współpraca z n-lami Zespołu ds Integracji
Mikołajki
„W Mikołajowie”

- audycja „Prawdziwa historia”
- tematyczny dzień

Zbiórka karmy dla zwierząt
ze schroniska „Stacyjka
Maltusia”
Wiersze pod choinkę

Życzenia świąteczne
STYCZEŃ

- audycja, gazetka tematyczna

Międzynarodowy Dzień
Koszuli

- Tematyczny dzień, zdjęcie

Dzień Babci i Dziadka

- audycja, gazetka na tablicy, współpraca
z wolontariatem szkoły

Zabawa karnawałowa

Walentynki

Światowy Dzień Radia
Lata 90
MARZEC

- nagranie i prezentacja filmiku w wykonaniu uczniów
z niepełnosprawnościami podczas spotkania
przedświątecznego z rodzicami

Dzień Ochrony Przyrody - gazetka tematyczna na tablicy szkolnej

Spotkanie SU
organizacyjne
z opiekunami
LUTY

Akcja charytatywna, audycja

Dzień Kobiet
Dzień Samorządności
Uczniowskiej
Międzynarodowy Dzień
Szczęścia

- wnioski z przeprowadzonych zadań w I półroczu,
wnioski do pracy na II półrocze

- zabawa tematyczna dla klas I - III i IV – VIII, zdjęcia
na stronę szkoły
- klasowe poczty walentynkowe
- audycja, gazetka na tablicy SU
- tematyczny dzień Lata 90, przybliżenie muzyki lat 90
na przerwach, zdjęcia na szkolną stronę
- audycja i gazetka tematyczna na tablicy szkolnej
- audycja, gazetka tematyczna na tablicy SU
- audycja oraz współpraca z zespołem ds. Integracji

Światowy Dzień Zespołu - tematyczny wtorek pn Dzień kolorowej skarpetkiDowna
współpraca z zespołem pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
KWIECIEŃ

Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu

- tematyczny dzień Zaświeć się na niebiesko
-gazetka okolicznościowa, współpraca z zespołem
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

MAJ

Wielkanoc

- gazetka okolicznościowa, życzenia na stronę szkoły

Akcja ,,Savoir – vivre
na co dzień”

- współpraca SU z n-lami Zespołu ds Bezpieczeństwa,
gazetka, hasła w holu szkoły, konkurs znajomości
zasad kulturalnego zachowania

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

- gazetka tematyczna na tablicy szkolnej

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego na rok
szkolny 2023/2024

- ordynacja wyborcza,
- przeprowadzenie wyborów

Wybory Rzecznika Praw
Ucznia na lata
2023/2024 i 2024/2025

- przeprowadzenie wyborów

Światowy Dzień Rodziny - gazetka tematyczna i audycja
CZERWIEC

Międzynarodowy Dzień
Dziecka
Bezpieczne wakacje
Spotkanie SU
organizacyjne

- audycja, gazetka tematyczna
- gazetka na tablicy szkolnej

- wnioski z przeprowadzonych zadań w II półroczu,
wnioski do pracy na rok szkolny 2023/2024

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Sylwia Benier

