PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Rok szkolny 2018/2019

OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska
mgr Elżbieta Szczepańska

Lp.
1.

Co jest do zrobienia?
I i II wojna światowa w pamięci

Realizowane cele
Aktywność patriotyczna

Polaków

Termin realizacji
cały rok szkolny

Odpowiedzialni
Wszyscy wychowawcy klas

Kryteria sukcesu
Dbałość o postawę
patriotyczną

(opieka nad
pomnikiem)

2.

Sprzątanie świata, porządkowanie

Aktywność, kształtowanie

terenu przyszkolnego po zimie

postaw proekologicznych,
dobra zabawa

wrzesień i w ciągu
roku szkolnego

LOP

Dbałość o estetykę

S.U.

własną i otoczenia

p.B. Woźnicka
p.K.Witkowska
p.A.Kopycińska

3.

Wybory do S.U.

Umiejętność wykazywania
aktywności

Kształtowanie
październik

Opiekunki S.U.

właściwych postaw
wobec ludzi

4.

Akcja charytatywna na rzecz

Pomoc potrzebującym

„Adopcji Serca”

(przekazanie kolejnej

Wyrabianie postawy
cały rok

sumy pieniężnej dla

p.A. Tłusty

odpowiedzialności

nauczyciele i wychowawcy

„adoptowanych” dzieci z
Ruandy)
5.

Święto Edukacji Narodowej:

Szacunek dla

uroczystość miejska

pracowników oświaty

14 października

p.J. Guzowska

Pamiętamy o naszych

p.E. Szczepańska

nauczycielach

p. M.Trojanowska
p.M. Puszcz
p.M.Gajdkowska
p.M. Wojciechowska
p.B.Woźnicka
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S.U.
7.

Ślubowanie klasy pierwszej

Stworzenie przyjaznej,
bezpiecznej atmosfery

8

Wszystkich Świętych – wyjście na

Szacunek dla zmarłych,

cmentarz: sprzątanie zaniedbanych

pamięć o zasłużonych

grobów, zapalenie zniczy na

październik

Dyrekcja szkoły

Wyrobienie postawy

wychowawcy klas I

życzliwości w stosunku

Poczet Sztandarowy

do najmłodszych

Pamiętamy o zmarłych
S.U.

i miejscach ich śmierci,

ludziach

wychowawcy

spoczynku

Święto Niepodległości

Umiejętność wykazywania

opiekunki S.U.

Kształtowanie postawy

- udział w uroczystościach

aktywności, postawa

nauczyciele i uczniowie SP nr 3

godnej młodego

kościelnych i powiatowych,

godna Polaków

listopad

grobach nauczycieli i żołnierzy,
zapalenie zniczy przy pomniku
Bohaterów Ziemi Sierpeckiej

9.

listopad

Polaka, wyrabianie

- organizacja uroczystości

postawy patriotycznej

miejskiej
- powiatowy konkurs piosenki
patriotycznej
- zapalenie zniczy przy pomniku
ofiar Katynia,
- uroczysty apel
10.

Szkolne andrzejki

Umiejętność dobrej

koło teatralno – recytatorskie

Zachowanie

3

zabawy

listopad

sekcja S.U.

bezpieczeństwa
podczas zabaw
szkolnych

11.

Mikołaj w szkole

Sprawianie przyjemności
innym

Dyrekcja szkoły
6 grudnia

Szacunek dla tradycji

S.U.
koło teatralno – recytatorskie
„Figielek”

12.

Dzień Zakochanych

Pomysłowość, zabawa,

- walentynkowa poczta

dobry humor

14 lutego

S.U.

Wyzwolenie
pozytywnych uczuć,

zakochanych

emocji

- konkurs na najpiękniejszą
walentynkę i życzenia
13.

Dzień Języka Ojczystego

Umiejętność posługiwania

S.U.

Podkreślenie

koło teatralno – recytatorskie

różnorodności

kształtowanie poczucia

,,Figielek’’

językowej świata,

dumy z języka ojczystego

poloniści

promocję

się poprawnym językiem,

21 lutego

wielojęzyczności,
a także zwrócenia
uwagi na liczbę
języków zagrożonych
i ginących
14.

Dzień Kobiet w szkole:

Aktywność, umiejętność i

- program poetycko-muzyczny

chęć wykazania się

marzec

S.U

Szacunek dla kobiet

koło teatralno – recytatorskie

dużych i małych
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- upominki, życzenia

,,Figielek’’
p.M. Trojanowska
p.B. Woźnicka

15.

Pierwszy dzień wiosny:

Aktywność sportowa,

zawody pływackie

dobra zabawa, umiejętność

21 marca

Nauczyciele w-f

Kultywowanie

Wychowawcy klas

zwyczajów,
kształtowanie

pracy w zespole

właściwych postaw
16.

17.

Konstytucja 3 Maja

Kształtowanie poczucia

- udział Pocztu Sztandarowego w

dumy z przynależności do

uroczystości miejskiej

narodu

Festyn Rodzinny

Aktywność, pomysłowość,

Poczet Sztandarowy
maj

Poszanowanie tradycji,
wyrabianie postawy
patriotycznej

czerwiec

cała społeczność szkoły

Kultywowanie

dobra zabawa, umiejętność

zwyczajów,

pracy w zespole

kształtowanie
właściwych postaw

18.

Bajka

Aktywność, pomysłowość,

czerwiec

p.J. Guzowska

Kultywowanie

dobra zabawa, umiejętność

p.E. Szczepańska

zwyczajów,

pracy w zespole

p.M. Trojanowska

kształtowanie

p.M. Gajdkowska

właściwych postaw
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