PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W KRAKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII - mgr Agnieszka Stachura – Bernecka

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej,
twórczej pracy, tak by stanowiła ona pole wychowania obywatelskiego.
Cele szczegółowe:
- rozwijanie więzi emocjonalnej wśród uczniów IV-VIII,
- motywowanie uczniów do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej,
- kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania,
poprzez rozwój samodzielności i samorządności,
- wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji,
- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez podtrzymywanie tradycji
narodowych i szkolnych,
- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania
współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
- rozwijanie aktywnych form wypoczynku,
- zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej;
- wyzwalanie pomysłowości uczniów;
- kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za
ich realizację;
- wyrabianie umiejętności planowania zadań;
- wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
- podejmowanie współpracy z podmiotami pozaszkolnymi;
- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i
zdyscyplinowania uczniów.

Akcje stałe:
 prowadzenie gazetek Samorządu Uczniowskiego zgonie z aktualną tematyką, dbanie
o jej estetykę oraz wywieszanie informacji o pracy SU,
 informowanie wszystkich uczniów, wychowawców i nauczycieli o organizowanych
akcjach,
 całoroczna zbiórka zakrętek,
 spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami,
 współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły,
 przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronę
internetową i FB szkoły,
 współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne,
 udziału w uroczystościach szkolnych – wystawienie pocztu sztandarowego,
 udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Urząd Miasta
Krakowa oraz Radę Dzielnicy II,
 działania wynikające z bieżącej sytuacji szkolnej,
 akcje zarobkowe na potrzeby własne Samorządu Uczniowskiego (np. kiermasz,
korytarzowy sklepik szkolny, loterie)
 kontrola zmiany obuwia

Współpraca z:
► Śródmiejską Biblioteką Publiczną nr 12 przy ul. Lubomirskiego,
► Dzielnicą II Miasta Krakowa,
► UMK Kraków – Wydział Edukacji,
► MDK im. Gałczyńskiego ul. Na Wrzosach,
► CK Podgórza,
► Krakowska Kongregacja Kupiecka i Firma ARTIM

DZIAŁ

ZADANIA I FORMA REALIZACJI

1.
Organizacja
pracy RSU

1.Opracowanie planu SU na rok szkolny 2018/2019
- zebranie samorządu
- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,
- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,
- przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły,
2. Wybory do SU, wybór rzecznika praw ucznia,
- wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy,
- kampania wyborcza i wybory do samorządu,
- podział samorządu na sekcje: dekoracyjna, porządkowa, informacyjna, do
spraw akcji charytatywnych i określenie zadań każdej z nich
3. Prowadzenie dokumentacji SU:
- zapis protokołów zebrań SU,
- kroniki,
- księgi finansowej,
4. Przepływ informacji:
- komunikaty ustne,
- tablica informacyjna,
5. Zagospodarowanie tablicy SU
- zawieszenie praw i obowiązków ucznia,
- zawieszenie planu pracy SU i regulaminu,

2.
Nauka i
zachowanie
3.
Uczestnictwo
uczniów w
planowaniu
życia i pracy
szkoły
4.
Tradycje i
obrzędy szkoły

1. Stworzenie regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego
2. Redagowanie tablicy informacyjnej
3. Określenie zasad zamiany obuwia zimowego i kontroli
1. Współpraca z innymi organizacjami szkolnymi: LOP. , SKO,
2. Udział przedstawicieli SU w kontroli obuwia.
3. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego.
4. Pomoc w nauce kolegom – akcja „Kolega koledze”

WRZESIEŃ:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019,
2.Organozopwanie kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
2. Akcja charytatywna „Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek,
2. Akcja "Sprzątanie Świata",
3. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych,
4. Dzień Chłopca
- plebiscyt wśród dziewcząt na najsympatyczniejszego chłopca,
- przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów (plakat),
PAŹDZIERNIK:
1.Dzień Nauczyciela – konkurs:
- zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej,
- przygotowanie życzeń dla nauczycieli,
- konkurs na najładniejszy plakat z podobizna nauczyciela,
2. „Dary jesieni” – najpiękniejsza kompozycja jesienna,

3.Święto Zmarłych - wyjście na Cmentarz Rakowicki - złożenie kwiatów na
grobach sławnych Polaków – Jan Matejko, Marka Grechuty, Rodziców Jana Pawła
II,
4. „Październik miesiącem oszczędzania” – akcja Góra Grosza,
5.„Szlakiem polskich regionów” – plakat klasowy wg przydzielonego regionu,
6. Ślubowanie klasy IV i I.
LISTOPAD:
1.Akcja charytatywna – „Podaj łapę” – zbieramy koce, śpiwory, miski, jedzenie dla
psów i kotów w krakowskim schronisku.
2.„Dzień bez jedynki” – akcja szkolna
3.Akademia z okazji Dnia Niepodległości
4.Poranek Pieśni Patriotycznych – aktywny udział,
5.Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego w
uroczystościach miejskich z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości,
6.Światowy Dzień Pluszowego Misia – kiermasz pluszaków dla klas młodszych,
7.Andrzejki – festiwal wróżb,
GRUDZIEŃ:
1.Orszak Mikołajowy – wręczenie prezentów uczniom,
2.Dzień Mikołajowej Czapki –bijemy rekord mikołajowych czapek w naszej
szkole,
3.Światowy Dzień Praw Człowieka – akcja Maraton Pisania Listów Amnesty
International
4. Konkurs na świąteczny wystrój klas,
4. Przygotowanie świątecznego wystroju korytarzy - każda klasa przygotowuje
ozdoby świąteczne do przystrojenia korytarza.
5. Symbole świąteczne - przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla
Nauczycieli pracowników szkoły i dla uczniów
6.Wypiek pierników dla nauczycieli i na kiermasz
7. Kiermasz Świąteczny,
8. Jasełka
9. Uroczyste wigilie klasowe
STYCZEŃ:
1.Bal Karnawałowy –połączony z loterią fantową, sklepikiem i poczęstunkiem,
2.Apel podsumowujący pracę w I semestrze
3.Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej,
LUTY:
1.Walentynki – konkurs na najładniejsze serce walentynkowe wykonane dowolną
techniką. Wystawa.
2.Poczta walentynkowa – doręczamy „zakochane” listy,
3.„W kolorze serca” – ubieramy się na czerwono, aby otrzymać liścik
walentynkowy,
4.Święto patrona szkoły – konkurs wiedzy o Patronie.
MARZEC:
1.Dzień Kobiet – poczęstunek dla Pań,
- dzień bez pytania dziewczynek,

2. „Dzień Wiosny w Europie” – gry i zabawy integracyjne
3.„Żyj Kolorowo na Wiosnę” – wszystkie klasy przebierają się w kolorowe stroje,
klasa która będzie najbardziej kolorowo ubrana wygra jeden dzień bez pytania.
4. „Dzień bez jedynki” – wersja specjalna z okazji Dnia Wiosny – Dnia
Wagarowicza,
KWIECIEŃ:
1.”Puzzle wielkanocne” – klasy tworzą dowolną techniką fragment jaja
wielkanocnego, które zostanie połączone w całość. Wystawa.
2.Dni Ziemi – propagowanie ochrony przyrody - plakaty
3.Akcja charytatywna
MAJ:
1.Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja
2. Przygotowania do Święta Szkoły
3. Święto Szkoły
CZERWIEC:
1.Dzień Dziecka – Dzień Sportu
2. Piknik Integracyjny
3. Pożegnanie klasy VIII
4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
WAKACJE☺
5.
Wdrażanie
do zdrowej i
twórczej
rywalizacji

1.
2.
3.
4.

Opracowanie regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego.
Organizacja w/w współzawodnictwa (gromadzenie dokumentacji)
Współzawodnictwo w nauce
Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych za I i II semestr
(apel)

Opracowała:
Agnieszka Stachura – Bernecka
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