PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8
IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Samorząd Uczniowski będzie współdziałał z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym
celem jest budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania
na rzecz szkoły, kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz uwrażliwianie
na potrzeby innych. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki mają na celu uatrakcyjnienie
życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla
innych.

Wrzesień:
1. Wybory do prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego.
2. Powołanie sekcji Samorządu Uczniowskiego:
 plastycznej, porządkowej i organizacyjnej.
3. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
4. Opracowanie kalendarza imprez Samorządu Uczniowskiego.
5. Powołanie przewodniczących poszczególnych sekcji i przydział zadań.
6. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej z okazji Dnia Chłopca połączonej z wyborem
Mistera Szkoły.

Październik:
1. Włączenie się w obchody Dnia Edukacji Narodowej.
 przygotowanie kartek z życzeniami dla szkół i placówek oświatowych z okazji
Dnia Edukacji Narodowej,
 złożenie życzeń pracownikom naszej szkoły w imieniu Samorządu
Uczniowskiego i społeczności uczniowskiej.
2. Włączenie się do akcji „Grosz do grosza” w ramach programu „Dzwonek na obiad”
fundacji „Być bardziej”.
3. Rozpoczęcie konkursu na „Najkulturalniejszą klasę”.
4. Rozpoczęcie konkursu „Szalona klasa” – „Dzień w krawacie” – 18.10.2017r.

Listopad:
1. Andrzejki w szkole – zorganizowanie dyskoteki.
2. Udział w uroczystościach i złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego
z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
3. Konkurs „Szalona klasa” – „ Dzień misia” – 24.11.2017r.

Grudzień:
1. Włączenie się do akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom
poprzez zbiórkę groszy wśród uczniów klas I-VII.
2. Włączenie się SU do organizacji Akademii z okazji Święta Szkoły .
 pasowanie pierwszoklasistów – przygotowanie życzeń i wręczanie uczniom
drobnych upominków przez uczniów klas VII.
3. Szkolne Mikołajki – wręczanie prezentów przez szkolnego Mikołaja.
4. Wykonanie dekoracji holu przed stołówką z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
5. Udział w akcji TPD – „Uśmiech pod choinkę” – zbiórka artykułów żywnościowych.
6. Przygotowanie życzeń dla szkół i placówek oświatowych z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.
7. Konkurs „Szalona klasa” – „Dzień czerwony” – 06.12.2017r.

Styczeń:
1. Zapoznanie z wynikami I części konkursu na „Najkulturalniejszą klasę”.
2. Podsumowanie półrocznej działalności Samorządu Uczniowskiego.

Luty:
1. Zorganizowanie dyskoteki Karnawałowo-Walentynkowej – przekazywanie wcześniej
zebranych życzeń.
2. Konkurs „Szalona klasa” – „ Dzień różowy” – 14.02.2018r.

Marzec:
1. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej z okazji Dnia Kobiet
 wybór Miss Szkoły,
 zorganizowanie kiermaszu w celu pozyskania pieniędzy na II część akcji
„Grosz do grosza”
2. Wykonanie dekoracji holu przed stołówką z okazji Świąt Wielkanocnych.
3. Udział w akcji TPD – „Zajączek” – zbiórka artykułów żywnościowych.
4. Współorganizacja szkolnego konkursu „Mam talent”.
5. Konkurs „Szalona klasa” – „ Dzień w piżamie” – 22.03.2018r.
6. Przygotowanie życzeń dla szkół i placówek oświatowych z okazji Świąt
Wielkanocnych.

Kwiecień:
1. Konkurs „Szalona klasa” – „ Dzień zielony” – 27.04.2018r.

Maj:
1. Konkurs „Szalona klasa” – „ Dzień śmiesznego nakrycia głowy” – 30.05.2018r.

Czerwiec:
1.
2.
3.
4.
5.

Przeprowadzenie konkursu na „Najkulturalniejszego ucznia z poziomu klas IV-VII”.
Podsumowanie konkursu na „Najkulturalniejszą klasę” – zapoznanie z wynikami.
Zorganizowanie konkursu „Mini playback show”.
Konkurs „Szalona klasa” – „ Dzień z lizakiem” – 08.06.2018r.
Podsumowanie konkursu „Szalona klasa”

Dodatkowo przez cały rok szkolny:
 pełnienie dyżurów na stołówce szkolnej,
 udział w akcjach charytatywnych w ramach współpracy ze szkolnym wolontariatem
i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
 organizacja spotkań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i realizacja wniosków
przedstawionych na spotkaniach,
 w zależności od potrzeb włączanie się do pomocy przy różnego rodzaju
uroczystościach na terenie szkoły.

