PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I WOLONTARIATU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. KORCZAKA W WIERUSZOWIE
MIESIĄC

WRZESIEŃ
„ZACZYNAMY”

PLAN PRACY
















PAŹDZIERNIK
„ŚWIĘTO
SZKOŁY”






LISTOPAD
„FAJNA
SZKOŁA”




Wybór delegatów do SU z poszczególnych klas,
Wybory do samorządu uczniowskiego,
Wybory opiekuna SU,
Opracowanie planu pracy SU i Wolontariatu. Podział
czynności, przydział uczniów do poszczególnych
sekcji,
Zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami
szkoły,
Wybory do Pocztu Sztandarowego,
Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach
szkolnych,
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy,
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca – wybór
„Najsympatyczniejszego Chłopca w Szkole”,
Kontynuacja konkursu pt. „Zakręcona akcja”,
Wprowadzenie akcji dla uczniów klas IV – VII „Dzień
bez pytania”,
Aktualizowanie wiadomości na stronie internetowej
szkoły,
Prowadzenie protokolarza,
Współpraca z Fundacją „Pomóż i ty” – sprzedaż
kalendarzyków.
Udział w akademii z okazji DEN – „Nauczycielskie
Oscary”,
Przygotowanie życzeń i okolicznościowej gazetki,
Opracowanie i przeprowadzenie konkursu pt.
„Najładniejszy stroik jesienny” dla klas IV – VII,
„Dzień Kapcia I Szlafroka” – wkraczamy w okres
jesienno – zimowy.
Zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli,
Tydzień tolerancji w szkole: projekcja w klasach filmu
o tematyce tolerancji, spotkanie SU z członkami
Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie,
debata pedagoga i psychologa z SU z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka przypadającego






GRUDZIEŃ
„POCZUJ
MAGIĘ
ŚWIĄT”









STYCZEŃ
„JAK
KARNAWAŁ
TO
KARNAWAŁ”











LUTY
„LUBIMY SIĘ”





17 listopada, Dzień Uprzejmości, wspólne głośne
czytanie z dziećmi niepełnosprawnymi, Dzień
Przytulania, zbiórka artykułów papierniczych dla
rodzin potrzebujących pomocy.
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu
plastycznego dla dzieci z klas 0 – III pt. „Mój
pluszowy miś”,
Dzień Misia – zorganizowanie akcji: „Mam misia –
nie jestem pytany”,
Dyskoteka andrzejkowa i salon wróżb,
Zbiórka artykułów papierniczych dla Rodzinnego
Domu Dziecka.
Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klas
I – VII pt. „Gwiazdkowe święta”,
Spotkanie z Mikołajem w klasach,
„Święta pachnące piernikiem” – akcja zbiórki
pierników na kiermasz bożonarodzeniowy,
Życzenia świąteczne dla nauczycieli i uczniów,
Gazetka okolicznościowa,
Ubieranie choinki i świąteczny wystrój holu szkoły,
Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna
paczka”,
Kiermasz świąteczny – udział Wolontariatu.
Happening plastyczny z okazji WOŚP,
Udział Wolontariatu w WOŚP,
Prezentacja najlepszych uczniów,
Dzień Ciasta – akcja szkolna z udziałem
Wolontariatu,
Szkolny konkurs fotograficzny zakończony
prezentacją multimedialną
pt. „Moje miasto w obiektywie”,
Pomoc w zorganizowaniu zabawy choinkowej –
zamówienie prowadzącego zabawę, przygotowanie
zabaw i konkursów,
Przeprowadzenie przez wolontariuszy zabaw
i konkursów podczas zabawy choinkowej.
Gazetka okolicznościowa,
Dzień Omnibusa – szkolna gra naukowa dla klas IV –
VII,
Walentynki – kartki, serduszka, życzenia, poczta




MARZEC
„WIOSNA TUŻ,
TUŻ…”






KWIECIEŃ
„CIEPŁO,
CIEPLEJ…”









MAJ
„IDZIEMY NA
MAJÓWKĘ”

CZERWIEC
„LATO CZEKA”












Walentynowa prowadzona przez wolontariuszy,
Dyskoteka Walentynowa,
Pomagam zwierzętom – akcja na rzecz schroniska dla
psów koni z Fundacji Centaurus prowadzona przez
wolontariuszy.
Dzień Kobiet – życzenia, gazetka okolicznościowa,
Dyskoteka – wybór „Najsympatyczniejszej
Dziewczyny w Szkole”,
„Miss Ogródka Dydaktycznego” – konkurs na
najładniejszą Marzannę dla klas I – VII,
Zorganizowanie 1 Dnia Wiosny – uczniowskie
turnieje dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez
wolontariuszy.
Dzień Kapeluszy – pryma aprilis,
Gazetka okolicznościowa,
Wielkanocny konkurs plastyczny dla klas I – VII
„Wielkanoc – ale jaja!”,
Akcja „ Święta z mazurkiem” – zbiórka ciast
wielkanocnych na kiermasz,
Wystrój w holu szkoły z okazji Świąt wielkanocnych,
Kiermasz wielkanocny prowadzony przez
wolontariuszy,
Udział SU w Dniach Patrona Szkoły – konkurs pod
hasłem „Nauczyciel na medal Janusza Korczaka”.
Przygotowanie przez SU i przeprowadzenie przez
wolontariuszy Tygodnia Szkoły bez Przemocy,
Idziemy na majówkę – grill dla SU,
Noc w szkole,
Przeprowadzenie wraz z kołem teatralnym
i tanecznym akcji charytatywnej dla przedszkolaków
i klas I – III – spektakl teatralny pt. „Jak to z
koziołkiem było”,
Dyskoteka na zakończenie roku szkolnego.
Podsumowanie pracy SU,
Wybory do SU na rok szkolny 2018/2019,
Zapisy do Wolontariatu na rok szkolny 2018/2019,
Udział pocztu sztandarowego w akademii na
zakończenie roku szkolnego.
Opiekun SU
Halina Biegańska

