Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

TERMIN

WRZESIEŃ

ZADANIA











PAŹDZIERNIK




LISTOPAD



GRUDZIEŃ




Wybory rady samorządu uczniowskiego PSP w Czarnej
Wybory rady wolontariatu
Zatwierdzenie regulaminu samorządu uczniowskiego
Opracowanie planu pracy samorządu
Zagospodarowanie tablicy samorządu
Akcja „Szkoło Pomóż i Ty”- rozprowadzanie cegiełek
Opinia w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych w br. szkolnym
Przedstawienie założeń Programu WychowawczoProfilaktycznego szkoły
Obchody Dnia Chłopaka – dyskoteka szkolna, organizacja
sklepiku przy współpracy z radą rodziców
Święto Edukacji Narodowej- wręczenie upominków
pracownikom szkoły, gazetka okolicznościowa, konkurs na
portret i rymowankę o nauczycielu
Pasowanie na ucznia- pomoc przy organizacji uroczystości dla
uczniów kl. I- wręczenie upominków
„Ocalić od zapomnienia”- zbiórka zniczy, sprzątanie grobówwspółpraca ze SKC
Narodowe Święto Niepodległości- współorganizacja apelu,
gazetki okolicznościowej, przygotowywanie kotylionów
Światowy Dzień Pluszowego Misia- organizacja zabaw dla dzieci
z oddziałów przedszkolnych. Zbiórka pluszaków dla dzieci ze
szpitala lub Domu Dziecka
Andrzejki- wróżby, kabały, zabawa andrzejkowa- zorganizowanie
bufetu we współpracy z radą rodziców
Akcja „Góra grosza”
Dzień Wolontariusza- akcja informacyjna we współpracy z radą
wolontariatu i SKC
Mikołajki- akcja mikołajkowa dla przedszkolaków
Konkurs na „Najpiękniejszą bombkę, najpiękniejszy stroik
świąteczny” – współpraca z Domem Kultury w Pionkach
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STYCZEŃ






LUTY





MARZEC





KWIECIEŃ

MAJ

Uroczyste otwarcie wyremontowanej części szkoły- udział
w przygotowaniu uroczystości
Karnawał- organizacja balu karnawałowego, bufetu szkolnegowspółpraca z radą rodziców
Światowy Dzień Kota- zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
Walentynki- Dzień Czerwony- poczta walentynkowa
Dzień Kobiet- kwiatek dla Ewy. Dzień muszki i krawata
Powitanie Wiosny- współorganizacja obchodów pierwszego dnia
wiosny
Pisanki, kraszanki, jajka malowane- konkurs






Prima aprilis- dzień żartu i humoru w szkole
„Śniadanie daje moc”- zdrowy dzień dla malucha
Obchody Dnia Ziemi- Dzień Zielony- pokaz mody ekologicznej
„Ukwiecamy szkolne podwórko”- konkurs dla klas (klombiki,
skrzynki)





Święto Flagi, Konstytucja 3 maja- gazetka okolicznościowa
Światowy Dzień Rodziny- gazetka okolicznościowa
Dzień Matki- konkurs na najpiękniejszą laurkę, wierszyk,
życzenia
Piesza wycieczka do Leśniczówki Miodne- współpraca z radą
rodziców



CZERWIEC

Sporty zimowe- aktywne i bezpieczne ferie zimowe, gazetka
tematyczna
Dzień Babci Dzień Dziadka- gazetka okolicznościowa
Podsumowanie pracy w I półroczu





Dzień Dziecka- współorganizacja imprez sportowychwspółpraca z radą rodziców
Dzień Ojca- gazetka okolicznościowa
Bezpieczne wakacje- gazetka okolicznościowa, spotkanie z
policją
Podsumowanie pracy samorządu w roku szkolnym 2017/2018

Zadania całoroczne:
 Dbanie o wystrój sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych
 Praca na rzecz szkoły
 Aktualizowanie tablicy samorządu uczniowskiego
 Organizowanie zebrań samorządu
Opracowali: przewodnicząca- Maja Petniak
z-ca przewodniczącej- Weronika Nędzi
sekretarz- Bartłomiej Warzyński
skarbnik- Zuzanna Grabowska
opiekun samorządu- Lidia Banach
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