PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
działającego przy Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu
w roku szkolnym 2017/2018
Opiekunowie:
Marta Kukieła
Magdalena Kulesza
Joanna Kruszczyńska
Główne kręgi tematyczne:
1. „ZDROWY MALUCH”
2. „PIĘKNIE PISZĘ I KOMUNIKUJĘ SIĘ”
3. „ZADANIA STAŁE”
Cele:
 rozwijanie aktywności i samorządności wśród najmłodszych uczniów,
 działalność kulturalno-oświatowa, rozumiana jako propagowanie wartości kultury polskiej, tradycji szkolnych oraz organizowanie
okolicznościowych imprez,
 kształtowanie dbałości o kulturę i estetykę słowa pisanego,
 kształtowanie: świadomości potrzeby dbania o swoje zdrowie i umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia.
Zadania odpowiedzialnego za daną akcję:
 zaplanowanie i przeprowadzenie spotkania M.S.U.
 przygotowanie i rozpowszechnienie komunikatów dot. akcji
 przesłanie zdjęć i opisu akcji na stronę szkoły
 przygotowanie ew. wystawy prac
 przygotowanie i wręczenie dyplomów oraz nagród
 wydrukowanie informacji na gazetkę szkolną o zbliżającej się akcji i o jej wynikach (biała kartka A4, czarny druk, duża czcionka)

Plan pracy:
OPIS DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

ZADANIE

rok szkolny
2017/2018

TABLICA M.S.U.




prowadzenie i uaktualnianie tablicy M.S.U.,
aktualizacja informacji o pracy i bieżących akcjach MSU

rok szkolny
2017/2018

M.S.U.
„w sieci”



aktualizacja informacji dot. działalności Małego Samorządu opiekunowie
Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły

rok szkolny
2017/2018

ZEBRANIA M.S.U.



spotkania Rady Samorządu (przedstawiciele uczniów z klas opiekunowie,
członkowie M.S.U.
II-III) z opiekunami Małego Samorządu Uczniowskiego,
przygotowanie akcji, organizacja i oprawa plastyczna



J. Kruszczyńska:
wrzesień, październik, listopad
M. Kulesza:
grudzień, styczeń, luty, marzec
M. Kukieła:
kwiecień, maj, czerwiec

rok szkolny
2017/2018

WSPÓŁPRACA
Z WYCH.
I
UCZNIAMI



ustne i pisemne informowanie wychowawców klas i dzieci o opiekunowie,
członkowie M.S.U.
akcjach, konkursach Małego Samorządu Uczniowskiego.

rok szkolny
2017/2018

SKLEPIK SZKOLNY
ze zdrową żywnością



współpraca z Radą Rodziców w prowadzeniu sklepiku opiekunowie, członkowie Rady
Rodziców, członkowie
szkolnego
sprzedaż zdrowych produktów spożywczych podczas długiej M.S.U
przerwy śniadaniowej raz w tygodniu

„PRZYSMAK
UŁANA”
WRZESIEŃ

POWOŁANIE
MSU






wychowawcy klas II-III wybierają 2 przedstawicieli, którzy opiekunowie
(spotkanie organizacyjne M.S.U.)
wejdą w skład Małego Samorządu Uczniowskiego,
zebranie członków MSU, przedstawienie rocznego planu
pracy,



informacja o składzie M.S.U. i planie pracy na tablicy MSU.

WRZESIEŃ

„JESIEŃ
CHODZI PO
PARAPECIE”





organizacja akcji sadzenia wrzosów wśród klas I-III
ozdabianie parapetów jesiennymi roślinami
jesienny wystrój gazetki w holu

opiekunowie

PAŹDZIERNIK

DZIEŃ
EDUKACJI
NARODOWEJ





konkurs plastyczny na portret nauczyciela
wystawa prac
poczta z życzeniami z okazji Dnia Nauczyciela

opiekunowie
(spotkanie M.S.U.)

8.11
ŚWIATOWY DZIEŃ
ZDROWEGO
ŚNIADANIA



wybór „pracowników-pomocników” do sklepiku szkolnego opiekunowie,
członkowie M.S.U.
spośród przedstawicieli M.S.U.,
oficjalne otwarcie sklepiku szkolnego, sprzedaż podczas
długiej przerwy śniadaniowej,

LISTOPAD

„ZDROWY TALERZ
–
JESIEŃ
W KUCHNI”




konkurs fotograficzno-kulinarny
wystawa prac

LISTOPAD

25.11
DZIEŃ
PLUSZOWEGO
MISIA




akcja szkolna i konkurs na najwięcej pluszowych miśków w opiekunowie
klasie.
nagrody i dyplomy dla zwycięzców

6.12




akcja szkolna i konkurs
klasy I-III przychodzą do szkoły w czapkach Świętego

„Uśmiech Naszej
Pani”

LISTOPAD

GRUDZIEŃ



opiekunowie
(spotkanie M.S.U.)

opiekunowie

CZAPKA
ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA



„Biały uśmiech”



STYCZEŃ




Mikołaja
nagrody dla zwycięzców

zorganizowanie akcji „Biały uśmiech” – uczniowie noszą do opiekunowie
szkoły szczoteczkę i pastę, przynajmniej raz dziennie myją (spotkanie M.S.U.)
zęby w szkole,
przedstawiciele M.S.U. sprawdzają „stan past i szczoteczek”
w klasach,
klasa z „najbielszym uśmiechem” otrzymuje dyplom i
nagrodę.

LUTY

POCZTA
WALENTYNKOWA





organizacja poczty
rozdanie listów i kartek walentynkowych
walentynkowy wystrój tablicy

MARZEC

21.03
WIOSENNE
NAKRYCIE GŁOWY




akcja szkolna i konkurs
opiekunowie
z okazji pierwszego Dnia Wiosny klasy I-III przychodzą do (spotkanie M.S.U.)
szkoły w wiosennych nakryciach głowy
nagrody dla zwycięzców


KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

ZDROWY TALERZ
WIOSNA W
KUCHNI



KLEKS
szkolny









opiekunowie

konkurs fotograficzno-kulinarny na pracę plastyczną pt.: opiekunowie
„Zdrowy talerz – wiosna w kuchni”. Pracę wykonuje każde (spotkanie M.S.U.)
dziecko (kartka formatu A4),
wychowawca wybiera 3 najlepsze prace,
stworzenie wystawy prac,
finał konkursu, przyznanie nagród
wystawa prac
opiekunowie
wychowawcy przedstawiają 2 wzorowe zeszyty,
konkurs na najstaranniejszy/wzorowy zeszyt do języka
polskiego,




wybór zwycięzcy, przyznanie dyplomu
kwalifikacja
do
III
Międzyszkolnego
Kaligraficznego „Kleks”

III MIĘDZY- SZKOLNY
KONKURS KALIGRAFICZNY „KLEKS”



opracowanie regulaminu konkursu
i tekstów konkursowych,
kontakt ze szkołami – zaproszenie,
zakup nagród,
przeprowadzenie konkursu

MAJ

BIEG
PO ZDROWIE



konkurs sportowy „Bieg po zdrowie” dla klas I-III na trzech opiekunowie
(spotkanie M.S.U.)
poziomach wiekowych

MAJ

POSTAW
KWIATEK
NA PARAPET



organizacja akcji sadzenia wiosennych kwiatów wśród klas I- opiekunowie
III
ozdabianie parapetów wiosennymi kwiatami

DZIEŃ GIER
PLANSZOWYCH



MAJ

CZERWIEC








CZERWIEC

CZERWIEC

Konkursu

opiekunowie

każda klasa I-III ustala z wychowawca jeden dzień na gry opiekunowie
planszowe
dokumentacja fotograficzna

WAKACYJNA
OŚ CZASU




informowanie uczniów o liczbie dni pozostałych do końca opiekunowie
roku szkolnego – kalendarz na tablicy M.S.U.
aktualizacja kalendarza szkolnego

WYCIECZKA
dla członków
M.S.U.



organizacja wyjścia-nagrody do Kręgielni i na lody

opiekunowie
(spotkanie M.S.U.)

Lista obecności na spotkaniach M.S.U. w roku szkolnym 2017/2018

L.p. KLASA
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