PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU
ROK SZKOLNY 2016/2017

Cele Samorządu Uczniowskiego:


reprezentowanie ogółu uczniów;



rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów oraz przyjmowania
współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;



kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli,
samooceny i zdyscyplinowania uczniów;



dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania:


opracowanie planu pracy SU;



wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego;



opiniowanie dokumentów szkolnych;



systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie
przebiegu akcji, wyciąganie wniosków;



spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach,
zapoznanie z dokumentacją szkolną;



koordynowanie, przeprowadzanie, inicjowanie oraz pomoc w organizowaniu akcji na
terenie szkoły;



udział w wydarzeniach szkolnych;



umieszczanie

informacji na

tablicy

„Aktualności samorządu”

oraz

stronie

internetowej szkoły.
Harmonogram pracy Samorządu Uczniowskiego
Zadania szczegółowe
Wybór nowych przedstawicieli RSU
Opracowanie planu na rok szkolny
2016/2017
Stałe informowanie nauczycieli,
uczniów o życiu szkoły, pracy
i akcjach samorządu
Praca na rzecz szkoły

Forma realizacji
-przeprowadzenie demokratycznej kampanii
wyborczej do RSU
- spotkanie z samorządem, dyskusja, propozycja
dzieci i ustalenie planu pracy na cały rok

Termin
IX
IX

- umieszczanie informacji na tablicy „Aktualności
samorządu” oraz stronie internetowej szkoły

cały rok

- współpraca z Radą Pedagogiczną oraz Radą
Rodziców

cały rok

Praca RSU
Współpraca SU z samorządami
z poszczególnych klas

Współpraca z fundacjami, instytucjami
oraz władzami lokalnymi.

Inicjatywy SU

Rozwijanie samorządności

- spotkania RSU
- zapoznanie samorządów klas z opiekunami SU i
przedstawicielami RSU,
- zapoznanie z dokumentacją szkoły,
- spotkania informacyjne z samorządami
klasowymi.

cały rok
IX

- różnorodne akcje

cały rok

- prowadzenie i losowanie „Szczęśliwego
numerka”
- dyskoteki,
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej – gazetka,
- Święto Drzewa,
- Andrzejki,
-Boże Narodzenie – gazetka,
- Walentynki – poczta walentynkowa
- Wielkanoc – gazetka
- Dzień Ziemi
- Dzień Dziecka – Święto Szkoły oraz Patrona
- podsumowanie działalności RSU
– wybór nowych władz samorządowych,
- sprawozdanie z działalności SU.

IX, X
cały rok

cały rok
2 razy
X
X
XI
XII
II
IV
IV
VI
VI

