Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 1 w Trylu
na rok szkolny 2017 / 2018
LP.
1.
2.

ŚWIĘTO / AKCJA
Wybory so SU
Przydział obowiązków

PROPONOWANE DZIAŁANIA
Wrzesień
•
•

Wybory przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego
Podział Rady SU na sekcje i określenie zadań każdej z nich

Październik
3.
4.
5.

•
•
Halloween
•
Wszystkich Świętych, Zaduszki •
Dzień Edukacji Narodowej

Przygotowanie laurek
Apel
Plastyczno – wiedzowy konkurs klasowy
Apel okolicznosciowy

Listopad
6.

Plan pracy SU

7.

Tydzień spokoju

8.

Światowy Dzień Pluszowego
Misia

9.

Andrzejki

10.

Otrzęsiny

11.

Góra Grosza

•
•

•
•
•
•
•

Opracowanie planu pracy
Wybieramy najspokojniejszą klasę w szkole – nauczyciele na
każdej lekcji będą przyznawali punkty, które po tygodniu
zostaną zliczone. Klasa, która wygra będzie mogła przez jeden
dzień spędzać przerwy w szkole – pod opieką nauczyciela (gry,
zabawy, rozmowy).
Osoba, która w danym dniu przyniesie do szkoły pluszaka, nie
będzie pytana i nie otrzyma oceny niedostatecznej.
Salon wróżb – zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na
wybrany cel charytatywny.
Przyjęcie klasy czwartej do grona klas starszych,
Dyskoteka
Zbieramy pieniądze na rodzinne domy dziecka.

Grudzień
12.
13.

Góra Grosza
Dzień pomalowanych paznokci
i szalonych fryzur

•
•
•

14.

Mikołajki

15.

Kiermasz świąteczny

•

16.

Boże Narodzenie

•

Zbieramy pieniądze na rodzinne domy dziecka.
Dziewczyny i chłopcy mogą tego dnia przyjść z pomalowanymi
paznokciami i w dowolnej, nawet bardzo zwariowanej fryzurze.
Osoba, która w danym dniu ubierze się na czerwono i założy
mikołajową czapkę, nie będzie pytana i nie otrzyma oceny
niedostatecznej.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wybrany cel
charytatywny.
Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę

Styczeń
17.
18.
19.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
Bal karnawałowy
Projekt „Dzieci potrzebują
ciszy – hałas STOP”

20.

Dzień zdrowego śniadania

21.

Dzień Babci i Dziadka

22.

Figury śniegowe

•
•
•
•
•
•
•

Loteria fantowa – zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na
WOŚP.
Bal piżamowy
Przygotowanie klasowego plakatu,
Dzień szeptania
Przygotowujemy i spożywamy pyszne, zdrowe i ładnie podane
śniadania (w tym napoje).
Indywidualny konkurs na wierszyk o babci lub dziadku
Klasowy konkurs na najładniejszą figurę śniegową stworzoną
podczas przerw, zabawa fair play

LP.

ŚWIĘTO / AKCJA

PROPONOWANE DZIAŁANIA
Luty
•

23.

Miesiąc uporządkowanej szatni

24.

Dzień lekkiego plecaka

25.

Walentynki

26.

Mini Playback Show

27.

Dbamy o zwierzaki

•
•
•
•
•
•

Komisja będzie przyznawała punkty, które po miesiącu zostaną
zliczone. Klasa, która wygra będzie mogła przez jeden dzień
spędzać przerwy w szkole – pod opieką nauczyciela (gry,
zabawy, rozmowy).
Uczniowie przychodzą bez plecaków lub z minimalną liczbą
przyborów.
Poczta walentynkowa,
Kiermasz – walentynkowa pizza
Konkurs indywidualny lub zespołowy
Indywidualny konkurs na portret zwierzaka,
Zbieramy karmę, zabawki i kocyki dla zwierząt ze schroniska.

Marzec
•

28.

Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn

29.

Pierwszy Dzień Wiosny

30.

Integracja klas

•
•
•

31.

Szyjemy laleczki i pluszaki

•

32.

Kiermasz świąteczny

•

33.

Wielkanoc

•

34.

Dzień latawca

35.

Szlachetna paczka

Chłopcy przebierają się za dziewczynki, dziewczynki za
chłopców.
Zamiana ról: uczniowie prowadzą lekcje.
Jedna lub dwie dłuższe przerwy
Uczniowie klas starszych prowadzą lekcje w klasach
młodszych, np. VII w III, VI w II, V w I
Akcja zakończona aukcją – zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na wybrany cel charytatywny.

Kwiecień

•
•

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wybrany cel
charytatywny.
Osoba, która w danym dniu ubierze elementy króliczego stroju
nie będzie pytana i nie otrzyma oceny niedostatecznej.
Klasowy konkurs na najładniejszy latawiec
Zbieramy przybory szkolne, słodycze, ubrania dla dzieci z
biednych rodzin lub z domów dziecka.

Maj
36.

Międzynarodowy Dzień
Rodziny (15 V)

37.

Dzień Tańca

•
•
•
•

Piknik rodzinny
Rodzinny konkurs sztafet
Mecze: mamy kontra córki, ojcowie kontra synowie
Konkurs klasowy

Czerwiec
38.
39.

Mam talent
Dzień pomalowanych paznokci
i szalonych fryzur

•
•

40.

Dzień zdrowego śniadania

•

41.

Sportowe przerwy

•

42.

Podsumowanie pracy SU

•

Konkurs indywidualny lub grupowy
Dziewczyny i chłopcy mogą tego dnia przyjść z pomalowanymi
paznokciami i w dowolnej, nawet bardzo zwariowanej fryzurze.
Przygotowujemy i spożywamy pyszne, zdrowe i ładnie podane
śniadania (w tym napoje).
Przez dwa dni na dużych przerwach będzie można korzystać z
drobnego sprzętu sportowego (skakanki, hoola –hoop)
sprawozdanie z rocznej działalności SU

Ponadto proponujemy:
każdy poniedziałek: „Szczęśliwy numerek” – wybór numeru z dziennika, który danego dnia nie
będzie pytany,
zbiórka nakrętek i zużytych baterii

