PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2014/2015
Opiekun samorządu: mgr Tomasz Wójtowicz

Plan Pracy Samorządu Szkolnego opracowano na podstawie Programu Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance,
propozycji uczniów oraz doświadczeń z ubiegłych lat. Uwzględnia działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne w
pięciu obszarach tematycznych:
 poszukiwanie
 odkrywanie
 odczuwanie
 doświadczanie
 tworzenie

Drogowskazy







SYMBOL

Obszar: Poszukiwanie

W
Uwzględniamy w
programach
edukacyjnych potrzeby
dziecka: indywidualne i
społeczne.
Przygotowujemy oferty
edukacyjne zgodne z E
różnorodnymi.
potrzebami dzieci.
Odrzucamy „szum
E
informacyjny” w
podręcznikach i
działaniach
edukacyjnych.
W

Działania

Warsztaty artystyczne.

Zadania



Warsztaty artystyczne klas I-VI.
Wartość tych zajęć ma kształtować
wrażliwość estetyczną, wpływać na
rozwój kreatywności i aktywności
życiowej i umiejętność odnalezienia
się w rzeczywistości

Termin

Na bieżąco po
uzgodnieniu z
uczniami

Odpowiedzialni

SU
Opiekun
samorządu
uczniowie

Festiwal twórczości.


Konkurs „Mam talent 2015”.
Kwiecień 2015

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności.

Jak inspirować i
pielęgnować pasje
uczniów?





Konferencje dziecięce, wynikające z
propozycji uczniów.

Cały rok

Spotkania z ludźmi z pasją.
Cały rok,
w zależności od
potrzeb

SU
opiekun
samorządu
Uczniowie

SU
opiekun
samorządu
uczniowie

Drogowskazy






Uwzględniamy
indywidualizację w
edukacji szkolnej i
przedszkolnej
Dbamy o rozwój uczniów
zdolnych
Dostosowujemy
wymagania do
indywidualnych potrzeb
ucznia

SYMBOL

Obszar: Odkrywanie
Działania

Zadania


W

E
P

Konkursy szkolne.

Mini - festiwal nauki.




Zorganizowanie konkursu „Turniej
interdyscyplinarny dla klas V-VI”
Matematyczny Turniej Klas I-VI
Prezentacja przez uczniów
zainteresowań wybraną dyscypliną
nauki z udziałem zaproszonego
gościa – pracownika naukowego,
który będzie zarazem prelegentem
spotkania.

Termin

Maj 2015
Marzec 2015
Maj 2015

Odpowiedzialni

SU
uczniowie,
wychowawcy
SU
chętni
uczniowie,
wychowawcy

Drogowskazy







SYMBOL

Obszar: Odczuwanie

Tworzymy
klimat W
sprzyjający przyjaznemu P
uczeniu się
Razem
z
uczniami
uczestniczymy
w
procesie edukacyjnym
Rozwijamy
wrażliwość
intelektualną,
emocjonalną i estetyczną

Działania

Nauczanie wartości.

Zadania




Twórcze używanie
umysłu.





W

Udział w procesie
edukacyjnym.





Zorganizowanie uroczystego apelu z
okazji Święta Komisji Edukacji
Narodowej.
Kolorowe dni – klasa, która będzie
najbardziej kolorowo ubrana, wygra
jeden dzień bez pytania.

Realizacja projektu – Rozwijanie
samorządności uczniów (w tym
ankiety, udział w Sejmiku SU,
poznanie pracy jednostek
samorządowych itp.).
Przygotowanie Forum Samorządów
Uczniowskich Gminy Prudnik
„Magiczna skrzynka” –
rozpatrywanie pomysłów i
propozycji uczniów.
Zorganizowanie i pomoc w

Termin

Odpowiedzialni

Październik 2014
Luty 2014

SU
Opiekun SU

Co dwa miesiące

Cały rok

Cały rok

SU
Opiekun SU

SU,
wychowawcy
klas
SU

przeprowadzeniu „Giełdy
podręczników”.

Opiekun
Czerwiec 2013
SU
Opiekun

Drogowskazy







Wykorzystujemy
aktywność własną
dziecka w poznawaniu
świata
Pozwalamy samodzielnie
odkrywać i zdobywać
wiedzę naszym dzieciom
Organizujemy i
pielęgnujemy środowisko
wychowawcze

SYMBOL

Obszar : Doświadczanie

E

Działania

Moja ojczyzna Polska.

Zadania





P

E

Bezpieczeństwo w życiu
codziennym.

Dbamy o piękno przyrody

Udział w obchodach Święta Flagi
Narodowej
Lekcja patriotyzmu – spotkanie z
zaproszonymi gośćmi.
Poznanie zasad funkcjonowania
samorządu lokalnego



Zorganizowanie panelu
dyskusyjnego.



Panel dyskusyjny: jak pomagać
zwierzętom na zimę

Termin

Odpowiedzialni

Maj 2015

SU
opiekun

Maj 2015

Luty 2015

Październik 2015

SU
opiekun

SU
opiekun

Drogowskazy





Stosujemy metody
edukacyjne wspierające i
wyzwalające aktywność
własną dziecka
Promujemy
wychowywanie, czyli
zamiast narzucać
ustalone reguły
wychowawcze,
pozwalamy naszym
uczniom uczestniczyć w
ich tworzeniu

SYMBOL

Obszar: Tworzenie

W

Działania

Aktywna i twórcza praca
na rzecz Samorządu
Uczniowskiego.

Zadania




W

Znam swoje prawa i
obowiązki.



Termin

Odpowiedzialni

Przygotowanie
wyborów
do
nowego Samorządu Szkolnego na
rok szkolny 2015/2016.
Aktualizacja gazetki Samorządu
Uczniowskiego.

Czerwiec 2015

SU,
opiekun

Przeprowadzenie i analiza ankiety
nt. praw i obowiązków ucznia.

Grudzień 2014

Na bieżąco

SU,
opiekun

Tomasz Wójtowicz

