PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2015/2016
Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z
potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom
zbiorowym)
4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

I.

„KLASA NA 5-tkę” – całoroczne, cykliczne współzawodnictwo klas IV-VI

II.

Klasa „Fair Play” – systematyczne sprawdzanie obuwia oraz mundurków

III.

Plan działań

Wrzesień
 Wybory do Samorządu Szkolnego – kampania wyborcza
 Spotkanie z członkami SU – omówienie planu działania
 Ankieta wśród uczniów „Chciałbym, aby w tym roku SU……”
Październik

Opiekunowie:
SU
n-le nie będący
wychowawcami
SU

 Dzień Edukacji Narodowej - słodka niespodzianka dla
n-li i pracowników
 Dyskoteka na dobry początek
 Jarmark drożdżowy
 Dzień Patrona Szkoły oraz Ślubowanie nowych uczniów
z klas II – VI
Listopad
 Dzień Rogala Marcińskiego
 Jarmark andrzejkowy
 Ozdoby choinkowe „na 5” – konkurs dla klas IV-VI *


Opiekunowie:
n-le wychowawcy,
SU

Grudzień
 Stroimy drzewko świąteczne ozdobami przygotowanymi przez
uczniów
 QUIZ świąteczny
 Konkurs na najoryginalniejsze ciastko piernikowe
 Rozpoczynamy akcję WOŚP
 Wigilijny koncert kolęd*









Styczeń
WOŚP – kontynuacja i zakończenie akcji
Ferie zimowe…
Luty
Gazetka szkolna – NASI NAJLEPSI
Dance Show – dyskoteka karnawałowa
Jarmark – tłusty czwartek
Poczta walentynkowa
Marzec
Dzień Kobiet – spotkanie z kosmetyczką
Dzień Wiosny – konkurs wiedzy: 1000 W ROZUMIE*
na wesoło oraz dzień talentów
Kwiecień

SU, pomoc w zbiórce
klas i n-li

SU

SU

Wychowawcy klas, SU
SU, nauczyciele
przedmiotowi

 Prima Aprilis – rozmieszczenie dowcipów na drzwiach
 Dzień Ziemi – ubieramy się na zielono
 Klasa na „5” ??? Niespodzianka

SU

Maj
 Jarmark zdrowej żywości
 Dzień Europy – QUIZ (9.05)
Czerwiec
 Podsumowanie pracy SU
 Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu KLASA na 5-tkę i
klasa Fair Play

SU

SU

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmian planu pracy w trakcie trwania roku szkolnego 2015/2016.

Prace w ciągu roku szkolnego:


organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego oraz uczestniczy w pracach sejmiku uczniowskiego



współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas



prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego oraz aktualizowanie zakładki SU na stronie
internetowej szkoły



udział w akcjach charytatywnych



wspierani akcji oraz imprez szkolnych wynikających z planu wychowawczego szkoły oraz kalendarza



wybór sportowca roku



wycieczka rowerowa



tablica pasjonata



kiermasze ze zdrową żywnością

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego.
1. Jest reprezentantem wszystkich uczniów na terenie szkoły.
2. Działa w oparciu o własny regulamin pracy, który określa organizację, zadania, formy pracy i uprawnienia.
3. Może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) udzielanie pomocy materialnej;
4) rozstrzyganie kwestii spornych w relacji uczeń - uczeń, uczeń – nauczyciel;
5) wyróżnianie, nagradzanie i karanie uczniów.
4. Organizuje działalność kulturalną, oświatową, informacyjną, turystyczną zgodnie z potrzebami uczniów.
5. Współpracuje z gazetką szkolną.
6. Opracowuje plan dyżurów uczniowskich podczas przerw i czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem.
7. Ma możliwość uczestniczenia w realizacji planu pracy szkoły przez swych przedstawicieli w zespole wychowawczym,
na analitycznych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
8. Uczestniczy w pracach sejmiku uczniowskiego.
9. Opiniuje program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
10. Ma prawo poręczyć za ucznia, któremu ma być wymierzona kara.
11. Opiniuje statut szkoły.
12. Wybiera w powszechnych wyborach swego opiekuna z grona nauczycieli.
13. Uczestniczy w ocenianiu pracy nauczycieli.

„KLASA NA 5-tkę”
Regulamin konkursu dla klas IV-VI organizowany przez
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I
w Ostrowie Wielkopolskim

1. Czas trwania konkursu
Konkurs Klasa na 5-tkę trwa przez cały rok szkolny (od października do czerwca).
2. Cele konkursu
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działania własne oraz zespołu klasowego;
- rozwijanie współpracy i zwiększanie zaangażowania uczniów w życie szkoły;
- kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i aktywnego uczestnictwa
w realizowanych projektach;
- integracja środowiska uczniowskiego;
- rozwijanie uzdolnień i predyspozycji uczniów oraz stwarzanie możliwości do ich prezentacji i możliwości
wykazania się pomysłowością i inwencją twórczą;
- motywowanie uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych;
- rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka;
- promocja szkoły w środowisku lokalnym.
3. Zasady konkursu
 w konkursie biorą udział wszystkie klasy IV – VI;
 uczestnicy wykonują zadania konkursowe
 uczestnicy będą otrzymywać punkty za wykonanie zaplanowanych na dany rok szkolny zadań według
załączonej punktacji;

 klasa może poprosić wychowawcę lub inną osobę o pomoc w realizacji zadania;
 wyniki rywalizacji będą prezentowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy Samorządu
Uczniowskiego;
 zaszczytny tytuł „Klasa na 5-tkę” oraz nagrodę pieniężną zdobędzie zespół, który zgromadzi
największą liczbę punktów;
 jeżeli w czerwcu po podsumowaniu punktacji okaże się, że dwie klasy (lub więcej) mają taką samą
liczbę punktów, przewidziana jest dogrywka - pod uwagę będzie wzięta frekwencja klasy z całego
roku;
 nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu czuwać będzie specjalna komisja w składzie: Dyrektor
szkoły, przewodniczący i zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolny
Rzecznik Praw Ucznia;
 organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz prawo do wprowadzenia
dodatkowych konkurencji po wcześniejszym ogłoszeniu tych zmian społeczności uczniowskiej;
4. Punktacja
 Zadania konkursowe
Za wykonanie zadania uczestnicy otrzymują punkty zgodnie z poniższą punktacją:
Zdobyte miejsce
Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III
Miejsce IV
Miejsce V
Miejsce VI
Miejsce VII
Miejsce VIII
Miejsce IX
Miejsce X

Liczba punktów
30 punktów
25 punktów
20 punktów
18 punktów
16 punktów
14 punktów
12 punktów
10 punktów
8 punktów
6 punktów

Miejsce XI
Miejsce XII

4 punkty
2 punkty

Klasa, która nie przystąpi do wykonania zadania konkursowego otrzymuje:
-15 punktów.
5. Rozstrzygnięcie konkursu
Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas apelu Nagradzamy Najlepszych.
6. Wszelkie wątpliwości i kwestie sporne rozstrzygane będą przez organizatora konkursu.
7. Za przestrzeganie regulaminu odpowiada organizator konkursu.
8. Regulamin dostępny jest u opiekunów Samorządu Uczniowskiego i na stronie internetowej SU.
ZAPRASZAMY DO ZMAGAŃ O ZASZCZYTNY TYTUŁ KLASA NA 5-tkę!!!

Regulamin opracowały:
Izabela Gołdyn i Magdalena Kołodziej

