Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2018/2019
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie
Całoroczny projekt Poznajemy bogactwo kulturowe naszego kraju
Cel główny
 Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III i Oddziale Przedszkolnym
 Kształtowanie postaw moralnych,
 Poznanie poszczególnych regionów kraju, ich kultury, historii, bogactwa przyrody, zwyczajów,
tańców, rzemiosła, rękodzieła, języka
 Kształcenie umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji interpersonalnej, współdziałania i
twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności pracy w zespole
 Uwrażliwianie na piękno literatury i sztuki, kształcenie poczucia estetyki, szacunku dla wartości
rodzinnych.
Cele szczegółowe
 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
 Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych
aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka )
 Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole

PLAN PRACY MSU NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Termin realizacji
Wrzesień – Październik

Forma realizacji



Organizacja Samorządów Klasowych klas I- III
Aktualizacja informacji na tablicy MSU – Prezentacje
poszczególnych klas
 Prezentacja każdej klasy wybranego regionu
na tablicy MSU
 Bezpieczna droga do szkoły: spacery na przejścia i nauka
przechodzenia przez ulicę
 Włączenie się w realizację zadań SU w miarę potrzeb i
możliwości
 Konkurs plastyczny „Jesień w Polsce”

multimedialne prezentacje regionów zaprezentowane przez
poszczególne klasy
 Festiwal dyni
 Potrawy regionalne

Listopad-Grudzień

Styczeń -Luty

Marzec - Kwiecień

Maj - Czerwiec























kotyliony
Konkurs „Bańka Świąteczna”
Klasowe kalambury
Tradycje Świąteczne, kolędowanie.
Zabawa karnawałowa
Dzień Babci i Dziadka wg pomysłu wychowawców
Przeprowadzenie rozmów nt. bezpiecznych ferii zimowych
Przygotowanie imprezy „ Walentynkowe niespodzianki”
Turniej śniegowego bałwana.
Konkurs plastyczny „ Wirująca para”
Konkurs plastyczny „
Przygotowanie Dnia Wiosny – Marzanny według regionów
Wiosenna olimpiada
Przygotowanie plakatu z okazji Święta Ziemi
Pryma aprilis w naszej szkole
Tradycje związane z Wielkanocą- spotkanie klas
Święto Szkoły – konkurs plastyczny „Stroje regionalne”
Podchody matematyczne
Organizacja Dnia Matki wg pomysłu wychowawców
Przeprowadzenie rozmów nt. bezpiecznego spędzania wakacji.
Zakończenie roku szkolnego- podsumowanie pracy uczniów,
wręczenie dyplomów

Opiekun Katarzyna Kocoń

