Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach
rok szkolny 2021/2022

1. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego uwzględnia propozycje przedstawicieli SU
oraz jest spójny z Planem Pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022.
2. Podczas realizacji wszystkich zadań osobami wspomagającymi uczniów są
opiekunowie SU.
3. Zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Przedstawicieli Klasowych
odbywać się będą w miarę potrzeb z inicjatywy opiekunów bądź przedstawicieli SU.
Zważywszy na czas pandemii COVID-19, spotkania jak również przedsięwzięcia
(konkursy) będą przeprowadzane w formie on-line.

Przedsięwzięcia całoroczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę.
Informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji.
Kontynuacja „Szczęśliwego Numerka” w szkole.
Kontynuacja „Dnia bez jedynki”.
„Weekend bez pracy domowej” – kontynuacja.
„Gwiazdy Kopernika” – odsłona 2.
„Znani mieszkańcy Ziemi Łosickiej” - wywiady z absolwentami naszej szkoły.
Akcja „Pomóż i Ty”.
Praca na rzecz szkoły.
Organizacja kiermaszów w szkole.
Udział w uroczystościach szkolnych.
Współpraca z Dyrekcją i Radą Rodziców.
Współpraca z Biblioteką Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika.
Współpraca z grupą wolontariacką Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika.
15. Współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.
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Półrocze I
Wrzesień











Organizacja kampanii wyborczej, wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Stworzenie planu pracy oraz regulaminu SU.
Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
Rozpoczęcie całorocznej akcji „Szczęśliwy Numerek” „Dzień bez jedynki” oraz
„Weekend bez pracy domowej”.
Stacjonarna oraz on-linowa skrzynka zaufania – listy uczniów z prośbami, pytaniami,
problemami.
Przygotowanie życzeń oraz upominków na Dzień Chłopaka.
27.09.2021 r. (poniedziałek) Europejski Dzień Języków (Międzynarodowy Dzień
Języków Obcych) Dzień bez jedynki – uczniowie, którzy przyjdą ubrani w strój z
symbolem kraju europejskiego nie dostaną oceny niedostatecznej z żadnego
przedmiotu.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
„Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami WFu.

Październik









04-08.10.2022 r. – szkolny plebiscyt. Wybory nauczycieli w kategoriach: „Bratnia
dusza”, „Pomysłowy Dobromir”, „Najlepszy organizator”, „Anielska cierpliwość”,
„Stróż porządku”, „Mistrz elegancji”, „Super sprawiedliwy”, „Tryskający
humorem”.
14.10.2021 r. (czwartek) Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich
pracowników szkoły, włączenie się w organizację uroczystości.
„Jak Cię widzą, tak Cię piszą – nauczyciele SP2 Łosice” – szkolny konkurs literacki na
wiersz - uczniowie klas I-VIII.
„Podaruj książkę szkolnej bibliotece” - zbiórka książek do biblioteki szkolnej.
18-25.10.2021 r. – „Akcja znicz” – szkolna zbiórka białych i czerwonych zniczy.
29.10.2021 r. „Weekend bez pracy domowej”.
„Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami matematyki.
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Listopad










Wspomaganie Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż
i Ty.
Włączenie się do akcji Góra Grosza.
„Klej AMOS” – włączenie się w zbiórkę pustych tubek po kleju.
05.11.2021 r. (piątek) Dzień bez jedynki – Światowy dzień postaci z bajek - uczniowie,
przebrani za wybraną postać z bajki nie dostaną oceny niedostatecznej z żadnego
przedmiotu.
„Z bajką na Ty” – szkolny konkurs fotograficzny.
Pamiętamy o zmarłych – opieka nad grobem dzieci Zamojszczyzny.
„Po raz 103. Polska niepodległa!” – szkolny konkurs plastyczny.
„Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami plastyki.

Grudzień








Przygotowanie świątecznych kartek dla pracowników szkoły.
Szkolny konkurs na ozdobę bożonarodzeniową. „Eco-Friendly Christmas”
06.12.2021 r. (poniedziałek) – Dzień bez jedynki – Mikołajki – uczniowie ubrani w
czapkę Mikołaja nie dostaną oceny niedostatecznej z żadnego przedmiotu.
16.12.2021 r. – Szkolny kiermasz bożonarodzeniowy.
Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Łosicko-okolicka Magia Świąt” – uczniowie
oddziału przedszkolnego oraz klas I-VIII.
21.12.2021 r. Świąteczne KARAOKE. Wspólne śpiewanie kolęd oraz piosenek
świątecznych w klasach.
„Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami języka polskiego.

Styczeń





Rozstrzygnięcie konkursu „Łosicko-okolicka Magia Świąt”.
Podsumowanie pracy SU w I półroczu – „Najlepsi są wśród nas”.
Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.
„Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami uczącymi w klasach I-III.
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Półrocze II
Luty




Dzień patrona szkoły – pomoc w przygotowaniu uroczystości.
14.02.2022 r. (poniedziałek) Walentynki– ubieramy się na czerwono dzień bez jedynki.
„Gwiazdy Kopernika” - wywiad z logopedą, psychologiem oraz pedagogiem
szkolnym.

Marzec






08.03.2022 r. (wtorek) „Kwiatek dla Ani” – przygotowanie życzeń oraz upominków
z okazji Dnia Kobiet.
18.03.2022 r. – weekend bez pracy domowej.
21.03.2022 r. (poniedziałek) – I-szy Dzień Wiosny – włączenie się w przygotowanie
imprezy.
Szkolny konkurs na pisankę, oryginalną kartkę świąteczną lub stroik.”Eco-Friendly
Easter”.
„Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami języków obcych.

Kwiecień







12.04.2022 r. (wtorek) – szkolny kiermasz wielkanocny.
22.04.2022 r. (piątek) Dzień bez jedynki – Dzień Ziemi – uczniowie ubrani na zielono
(min. dwie widoczne części garderoby) nie dostaną oceny niedostatecznej z
żadnego przedmiotu.
„Aktywni wiosną” – szkolny konkurs fotograficzny.
29.04. 2022 r. – weekend bez pracy domowej.
„Gwiazdy Kopernika” - wywiad z nauczycielami religii.

Maj






10.05.2022 r. (poniedziałek) Dzień Unii Europejskiej – przygotowanie naklejek z
flagami należącymi do Unii Europejskiej dla uczniów naszej szkoły.
12.05.2022 r. (czwartek) Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, 19.05.2022 r. Światowy
Dzień Lekarza Rodzinnego – „Kartka dla Medyka” – przygotowanie przez uczniów
kartek z życzeniami.
19.05. 2022 r. (czwartek) Bijemy rekordy – resuscytacja.
„Gwiazdy Kopernika” - wywiad z pielęgniarką szkolną.
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Czerwiec







01.06.2022 r. (środa) „Ale w szkole jest wesoło” – Dzień Dziecka – przygotowanie
imprezy.
03.06.2022 r. (piątek) „Dzień dobrej oceny” – uczniowie którzy otrzymają ocenę
celującą/bardzo dobrą lub dobrą tego dnia otrzymają również ocenę celującą od
nauczyciela za aktywność.
Podsumowanie/ publikacja wywiadów – „Znani mieszkańcy Ziemi Łosickiej”.
Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2020/2021.
Przygotowanie wniosków do realizacji w przeszłym roku szkolnym.

Opracowali:
Malwina Miechowiecka
Irena Nestioruk
Beata Wróbel
Klaudia Tarasiuk
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