PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY
2017/2018
WRZESIEŃ

1. Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
2. Zorganizowanie zebrania samorządów klasowych- zapoznanie
uczniów z celami pracy MSU. Przedstawienie propozycji przez
opiekuna samorządu, prezentacja propozycji do planu pracy
przez przedstawicieli poszczególnych klas, dyskusja i wybór
zadań do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.
3. Udział w akcji Sprzątanie Świata.
4. Powitanie jesieni- „Kolorowy dzień w szkole” - czerwony .
„W jesiennym nastroju”- wystawa prac plastycznych na dolnym
korytarzu dla społeczności szkolnej.
5. Ogłoszenie całorocznego konkursu dla klas I i III pod hasłem „Mój zeszyt, moja wizytówka”.
6. Dzień Chłopaka- wybór w każdej klasie „Chłopaka na
medal”.
PAŹDZIERNIK

1. Udział w apelu z okazji Dnia Nauczyciela. Portret naszej Pani wystawa prac plastycznych.
2. „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” - zbiórka karmy na
rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie.
3. Dzień papieski.
4. Udział w uroczystości ślubowania klasy pierwszej.

LISTOPAD

1. Udział w apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
2. Światowy „Dzień Życzliwości i Pozdrowień” - wybór w każdej
klasie ucznia - kandydata do otrzymania orderu „Życzliwy dla
wszystkich”.
3. Dzień Pluszowego Misia (25.11.)
4. „Biesiada andrzejkowa” – dekoracja sali, wróżby, zabawa .
GRUDZIEŃ

1. Mikołajki.
2. Powitanie zimy - „Kolorowy dzień w szkole” –
Konkurs plastyczny organizowany wspólnie z
szkolną- wykonanie ilustracji do wysłuchanego
wiersza o tematyce zimowej.
3. Zorganizowanie klasowych stołówek dla ptaków.
4. Szkolne jasełka.
5. Odwiedziny gwiazdora.
6. Klasowe spotkanie przy opłatku.
7. Udział w projekcie edukacyjnym pt. „I TY TEŻ
ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM’’.
8. Zabawy choinkowe.
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MOŻESZ

STYCZEŃ

1. Spotkanie z babciami i dziadkami z okazji Dnia Babci
i Dziadka - oddziały przedszkolne.
2. Przygotowanie upominków dla naszych kochanych babć i
dziadków - uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.
LUTY

1. „Walentynkowe niespodzianki”.
2. „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII”- klasowy
konkurs ortograficzny dla klasy III.
3. Przeprowadzenie akcji „Bezpieczne ferie”.

MARZEC
1. „Kolorowy dzień w szkole” - zielony. Powitanie wiosnykonkurs na najciekawszy strój wiosenny- praca w grupach.
2. Dzień Kobiet- wybór w każdej klasie „Dziewczyny na medal”.

KWIECIEŃ

1. Dzień Czekolady - „Szukanie odpowiedzi na pytanie, czy
czekolada jest zdrowa?”
2. Spotkanie z „wielkanocnym zajączkiem”.
3. Udział w Dniu Samorządności.
4. Udział w akcji „Dzień Ziemi”.
5. Udział w akcji „Miesiąc Kultury Zdrowotnej”.
6. Dzień Książki - „Książki w domu mamy, do czytania
zachęcamy” - prezentacja w klasach swojej ulubionej książki.
MAJ

1. Udział w apelu z okazji „Święta 3-Maja”.
2. Przygotowanie upominków dla mam z okazji Dnia Matki.

CZERWIEC

1. Dzień Patrona.
2. Dzień Dziecka.
3. Powitanie lata - „Kolorowy dzień w szkole”- żółty.
Wspólna dyskoteka.
4. Przygotowanie upominków na Dzień Ojca.
5. Przeprowadzenie akcji „Bezpieczne wakacje”.
6. Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego.
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