PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W PELPLINIE
na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Cele główne:
1. Współpraca z środowiskiem lokalnym.
2. Wzmacnianie pozytywnych postaw uczniów.
3. Zachęcanie do aktywności i pomocy.
Czas: w zależności od potrzeb, tradycji placówki i ważnych dat kalendarzowych.

Cele szczegółowe:
1. Uczestniczenie w obchodach i ważnych dla placówki przedsięwzięciach.
2. Wzmocnienie więzi między dzieckiem, rodzicem, nauczycielem i dyrekcja szkoły.
3. Rozwijanie umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym.
4. Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów poprzez kontakt z innymi ludźmi.
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
6. Zachęcanie do uczestnictwa w imprezach szkolnych.
7. Pomoc w dbałości o estetykę i czystość placówki.
8. Wspieranie inicjatyw uczniów.

Tematyka związana z:
1. „Święto pieczonego ziemniaka”
2. „Dniem Nauczyciela”
3.

Dniem „Wszystkich Świętych”

4.

Ze świętem Narodowym 11 Listopada

5. „Andrzejkami”
6. „Mikołajkami”
7. „Bożym Narodzeniem”
8.

Karnawałem

9. „Dniem Babci i Dziadka”
10. „Walentynkami”
11. „Dniem Kobiet”
12. Świętami Wielkanocnymi
13. Wiosną

14. Konstytucją 3 Maja
15. „Dniem Matki”
16. „Dniami Godności Osób Niepełnosprawnych”
17. „Dniem Dziecka”
18. „Dniami Pelplina”.
Formy realizacji:
* wykonywanie prac plastycznych i technicznych różnymi metodami
* rozmowy wychowawcze
* aktywny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.

HARMONOGRAM DZIAŁALNOŚCI SAMORZADU
UCZNIOWSKIEGO

MIESIĄC

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

- demokratyczny wybór władz SU
-wspólne omówienie planu pracy SU

Wrzesień

- zbiórka nakrętek dla „Judytki”
- Święto pieczonego ziemniaka

- złożenie życzeń nauczycielom z okazji ich święta

Październik - prace porządkowe na placu zabaw dla dzieci w współpracy
z stowarzyszeniem „ Wesoła Stonoga”
- organizacja dyskoteki dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3
gimnazjum

Listopad

- pamiętamy o bliskich – prace porządkowe na cmentarzu
- 11 Listopada udział w uroczystościach
- organizacja „ Andrzejek” dla uczniów SOSW

- pomoc w organizowaniu „Mikołajek”

Grudzień

- pomoc w przygotowaniu gazetek bożonarodzeniowych i kartek
świątecznych z życzeniami
- uczestniczenie w kiermaszach świątecznych

- złożenie życzeń mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

Styczeń

z okazji Dnia Babci i Dziadka
-

pomoc w organizacji zabawy karnawałowej dla uczniów Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum
- bezpiecznie spędzamy ferie zimowe, akcja „Bezpieczne Ferie”

Luty

- organizacja „Poczty Walentynkowej”
- akcja informacyjna „Bezpiecznie spędzamy wakacje zimowe”

Marzec

- złożenie życzeń z okazji Dnia Kobiet – przygotowanie gazetki
- uczestnictwo w korowodzie wiosennym „Topienie Marzanny”
- prace porządkowe na placu zabaw

Kwiecień

- przygotowanie kartek wielkanocnych z życzeniami
- pomoc w organizacji Rekolekcji szkolnych

Maj

- uczestniczenie w obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja
- pomoc w organizacji „Dni Godności Osób Niepełnosprawnych”
- Dzień Matki – przygotowanie życzeń i plakatów

Czerwiec

- przygotowanie gazetki z okazji Dnia Dziecka i Dnia Ojca
- Uczestnictwo w obchodach „Dni Pelplina”

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Plan pracy służy nauce i uatrakcyjnieniu zajęć. Aby osiągnąć założone cele należy:
a) Zapewnić opiekę
b) Rozwijać działalność poznawczą, artystyczną
c) Rozbudzać zainteresowania dziecka
d) Zaspokajać i kształtować potrzeby
e) Budzić twórczą aktywność
f) Współdziałać w organizowaniu zajęć i imprez
g) Powierzać różnego rodzaju zadania
h) Pomagać w rozwiązywaniu problemów
i) Kształtować świadomość i potrzeby uczniów
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