Mały Samorząd Uczniowski
Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2016/2017

Cel główny:
Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III
Cele szczegółowe:
•

Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka
Juszczaka we Wrocławiu.

•

Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku
szkolnym.

•

Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat
nauki szkolnej.

•

Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach Samorządu
Uczniowskiego.

•

Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.

•

Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.

•

Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań,
tolerancji.

•

Uwrażliwianie na potrzeby innych.

•

Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia.

•

Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

•

Realizowanie zadań związanych z Programem Profilaktycznym Szkoły Podstawowej
nr 25 na lata 2014-2017.

•

Kultywowanie wypracowanych tradycji i obrzędów.

Założenia:
•

Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz
wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

•

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

•

Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda,
piękno.

•

Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły,
środowiska.
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•

Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.

•

Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

•

Organizacja konkursów.

2

Formy realizacji:
•

Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych.

•

Aktywne uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich, jak również organizowanych przez
szkołę i środowisko lokalne.

•

Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów.

•

Współpraca z instytucjami charytatywnymi.

Mały Samorząd Uczniowski będzie podejmował działania we współpracy Samorządem
Szkolnym, Świetlicą Szkolną, Biblioteką Szkolną, Fundacją „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą
Nowotworową” – Szkoły dla Nadziei, Szlachetną Paczką. Będzie także podejmował działania
wynikające z bieżącej działalności szkoły.
Praca w samorządzie:
•

Uczy dzieci odpowiedzialności, samodzielności i samorządności.

•

Kształtuje w nich poczucie przynależności do szkoły.

•

Inspiruje do udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

•

Integruje uczniów.

•

Kształtuje postawę współgospodarza szkoły.

•

Wyzwala inicjatywę i pomysłowość uczniów.

•

Rozwija wrażliwość na estetykę.

•

Wdraża do stałej troski o minie społeczne.

•

Pobudza, pielęgnuje i podtrzymuje tradycję i obrzędowość w szkole.

•

Uczy postaw prospołecznych.

•

Tworzy silną więź pomiędzy uczniami.

•

Sprzyja poznaniu sylwetki patrona szkoły.

•

Kształtuje gotowość do podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich
realizację.
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