PLAN PRACY
„Małego Samorządu Uczniowskiego”
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w
Przytocznej
w roku szkolnym 2015/2016
Opiekun:
Lucyna Tratwal

Lp.

Zadania

Formy realizacji

- Prezentacja kandydatów do Rady Małego
Samorządu Uczniowskiego
- Wybór przedstawicieli Małego Samorządu
Uczniowskiego
- Zaplanowanie pracy MSU na rok 2015/2016

Termin
realizacji

1.

Dni samorządności

wrzesień

2.

Bezpieczne przerwy - Opieka podczas przerw nad uczniami klas
pierwszych "Pomocna dłoń"

wrzesień

3.

Dzień Chłopaka

- Klasowe organizacje Dnia Chłopaka

wrzesień

4.

Konkursy

- Ogłoszenie konkursu: „Najładniejszy
zeszyt"(załącznik regulamin)

cały rok

5.

Pasowanie
pierwszoklasistów

- Złożenie życzeń
- Wręczenie upominków

październik
październik

6.

„Łańcuchy przyjaźni” -Światowy Dzień bez Przemocy( 2 października)
gazetka okolicznościowa

7.

Dzień Wszystkich
Świętych

-Gazetka okolicznościowa

listopad

8.

Rocznica
Odzyskania
Niepodległości

- Gazetka okolicznościowa

listopad

-Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej w sali
gimnastycznej szkoły

listopad

9. Dyskoteka
Andrzejkowa

10. Udział w akcji „Góra - zbieranie monet w klasach I-III
grosza”

grudzień

11. Mikołajki

- Gazetka okolicznościowa

grudzień

12. W świątecznym
nastroju

- Wystawa prac plastycznych związanych z Bożym
Narodzeniem

grudzień

13. Udział w
- Zbieranie pieniążków do puszek lub akcja
ogólnopolskiej akcji charytatywna
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
(WOŚP)

styczeń

14. Bezpieczny internet

28 styczeń – Dzień Bezpiecznego Internetu
(zadania do wykonania w klasach)

styczeń

15. Walentynki

- Poczta walentynkowa

luty

16. Bezpieczne ferie

- Przeprowadzenie rozmów nt. Bezpieczne ferie
zimowe

luty

17. W wiosennym
nastroju

-Powitanie wiosny

marzec

18. Dzień Kobiet

- Gazetka okolicznościowa
-wykonanie podarunków dal pań pracujących w
szkole oraz uczennic w kl. I-III przez
przedstawicieli MSU

marzec

19. Wielkanoc

- Świąteczna dekoracja na korytarzu szkolnym

kwiecień

20. Konstytucja
Trzeciego Maja

- Przygotowanie gazetki okolicznościowej
- Udekorowanie korytarza chorągiewkami

maj

21. Moje hobby

- Prezentacja własnych zainteresowań, osiągnięć
przez chętnych uczniów na stronie internetowej
szkoły lub gazetce MSU

cały rok

22. Dzień rodziny

-Uroczystość dla rodzin uczniów

czerwiec

23. Bezpieczne wakacje

-Przeprowadzenie rozmów nt. bezpiecznego
spędzania wakacji
-wydanie ulotek promujących zdrowy i bezpieczny
wypoczynek

czerwiec

24. W wakacyjnym
nastroju

- Wystawa prac plastycznych "Bezpieczne
wakacje"

czerwiec

Uwagi:
-W ramach działalności MSU przewiduje się organizację krótkich apeli informacyjnych.
-Co dwa miesiące MSU wraz z US, będzie wydawał gazetkę szkolną
-MSU będzie podejmował działania we współpracy z SU, świetlicą oraz ZHP
-Opiekun zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie działań Małego Samorządu
Uczniowskiego

