
PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU w roku szkolnym 2015/2016
przy SP 185 im. UNICEF  w Warszawie

Cel główny:

Wdrażać dobre praktyki wychowawcze uwzględniające poszanowanie praw i godności dziecka oraz

rozwijać samorządność uczniowską.

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania oraz współodpowiedzialności za jednostkę i

grupę poprzez:

- wdrażanie do wyrażania uczuć, odpowiedzialności moralnej, tolerancji i poszanowania odrębności

przekonań,

-  dbałość o przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się,

-  integrację  społeczności  szkolnej,  rozwijanie  kultury  osobistej,  wdrażanie  do  zdrowej

i twórczej  rywalizacji, 

-  wykazanie  inicjatyw  samorządowych  oraz  samodzielności  w  podejmowaniu  różnorodnych

aktywności na rzecz środowiska szkolnego i poza szkolnego np.:wolontariat, akcje charytatywne,

-  udział  uczniów w życiu  szkoły poprzez  przygotowanie  uroczystości,  apeli  oraz  dodatkowych

imprez pozalekcyjnych.

2. Tworzenie ceremoniału szkolnego, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.

Formy realizacji:

1. Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.

2. Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej i strony internetowej (opiekunowie).

3. Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka.

4. Organizacja akcji charytatywnych oraz wolontariat.

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I-III.

L. P. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

Wrzesień

1. Wznowienie  działalności  Małego  Samorządu
Uczniowskiego:
- organizacja samorządów klasowych,
- plan pracy, 
- aktualizacja informacji na tablicy MSU,
- aktualizacja informacji  na stronie internetowej szkoły,
- spotkanie z gospodarzami klas.

wychowawcy klas I-III
B. Górska
L. Kowalska
B. Górska, E. Kołodziejczuk
B. Górska, L. Kowalska, 



2. Apel  organizacyjno  -  porządkowy,  przypomnienie  zasad
BHP w szkole i w drodze do szkoły, powitanie klas.

klasa 3 d, D. Kołodziejczyk,
B. Górska

3. Konkurs plastyczny (klas I-III): „Pani Jesień w lesie”. A. Mączewska

4. Konkurs  literacki  „Piszemy  wakacyjne  opowiadania”  
(klasy III).

E. Kobylarczyk
Uwaga!
Przeniesiony na II semestr

5. Wykonanie gazetek tematycznych w klasach: „Rok 2015 –
rokiem Jana Pawła II”.

wszystkie klasy I-III

Październik

6. Wybory władz MSU wśród uczniów klas III. B.  Górska,  L.  Kowalska,  
M. Wójcik

7. Konkurs  plastyczny  (klasy  I-III):  „Światowy  dzień
zwierząt”- plakat.

J. Szafrańska

8. „Psia  Gwiazdka”  -  akcja  charytatywna:  zbiórka  karmy,
koców  itp.  na  rzecz  wybranego  przez  społeczność
uczniowską schroniska dla zwierząt.

A. Piętko

Listopad

9. Światowy Dzień Pluszowego Misia M. Denuszek

10. Konkurs plastyczny: „Jan Paweł II bliski dzieciom” (klasy
II-III).

K. Nowak

11. Zważ swoje serce – udział w akcji „Góra grosza”. B. Górska, M. Wójcik,
L. Kowalska

12. Konkurs  muzyczny (klasy I):  „Znamy i  pięknie śpiewamy
hymn narodowy”.

M. Pronobis, A. Jakubowska

Grudzień

13. Wykonanie  dekoracji  tematycznej:  „Zwyczaje  i  tradycje
bożonarodzeniowe na świecie”.

wszystkie klasy I-III

14. Konkurs  plastyczny  (klasy  I-III):  „Prawa  dziecka”
(książeczka ilustrowana).

R. Skobel

15. Konkurs muzyczny (klasy I-III): „Szkolne kolędowanie”. D. Kołodziejczyk, E. Wargin,
B. Górska

16. Mikołajki oraz wigilie klasowe. wszyscy  wychowawcy  klas
I-III

Styczeń

17. Apel:
Podsumowanie osiągnięć uczniów po pierwszym semestrze
nauki. 
Bezpieczne ferie zimowe.

B. Górska, M. Wójcik,
L.  Kowalska,  nauczyciele
odpowiedzialni za konkursy
klasa 2d, E. Kobylarczyk



Luty

18. Turniej tabliczki mnożenia:
klasy II 
klasy III.

J. Szafrańska
R. Skobel

19. „Dzień Bezpiecznego Internetu” M. Budzyńska

Marzec

20. Konkurs plastyczny (klasy I-III): „Dbamy o naszą planetę” . M. Domagała

21. Konkurs „Czytam ze zrozumieniem”:
klasy II
klasy III

O. Jurgielewicz
A. Jakubowska, 
A. Mączewska (w zast.)

Kwiecień

22. Dzień Ziemi
Apel:  program  artystyczny  oraz  rozstrzygnięcie  konkursu
plastycznego: „Dbamy o naszą planetę” (klasy I-III), sprawy
organizacyjno - porządkowe.

M. Domagała, B. Górska,
L. Kowalska

23. Konkurs „Z ortografią za pan brat”:
klasy II
klasy III

I. Modelewska
B. Górska

24. Konkurs „Zadania tekstowe – to nie problem” (klasy III). E. Wargin

Maj

25. Konkurs „Biegle dodaję i odejmuję” (klasy I). L. Kowalska

26. Konkurs „Liczę sposobem pisemnym” (klasy III). M. Denuszek

27. Konkurs „Pięknie piszę” (klasy I). M. Wójcik

Czerwiec

28. Międzyklasowy  turniej  wiedzy  o  poznawanych
kontynentach:
klasy I – Europa
klasy II – Afryka
klasy III - Australia

zespół klas I
zespół klas II
zespół klas III

29. Apel:
Podsumowanie  osiągnięć  uczniów  w  roku  szkolnym
2015/2016.
Bezpieczne wakacje.

B.  Górska,  M.  Wójcik,  
L.  Kowalska,  nauczyciele
odpowiedzialni za konkursy
klasa 2e, O. Jurgielewicz

W ciągu całego roku szkolnego 2015/2016

1. Systematyczne prezentowanie prac dzieci na tablicach osiągnięć.

2. Organizowanie akcji charytatywnych zgodnie z aktualnymi potrzebami.



3.  Przygotowanie imprez i  uroczystości  szkolnych (np.:  Ślubowanie  klas  I,  zakończenie  roku
szkolnego, prezentacje klas w czasie festynu majowego).

4. Współudział w konkursach poza szkolnych (np.: konkursy dzielnicowe, miejskie).

5.  Pomoc  koleżeńska  (przekazywanie  lekcji  nieobecnym  koleżankom  i  kolegom,  pomaganie
rówieśnikom mającym problem z nauką itp.).

6. Dbanie o  ład i porządek w szkole i poza nią oraz wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły.

7. Dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się.
W każdym miesiącu dzieci wybierają w swojej klasie koleżanki i kolegów, którzy wyróżniają się
kulturą osobistą. Każda klasa opracowuje swój własny regulamin.

Opracowała: Beata Górska

Warszawa, 8 września 2015r.


