
 

 

 

 

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 



WRZESIEŃ  

1. Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. 

2. Zorganizowanie zebrania samorządów klasowych- zapoznanie uczniów z celami pracy MSU. Przedstawienie propozycji 

przez opiekuna samorządu, prezentacja propozycji do planu pracy przez przedstawicieli poszczególnych klas, dyskusja i 

wybór zadań do realizacji w roku szkolnym 2022/2023. 

3. Udział w akcji Sprzątanie Świata. 

4. „Powitanie jesieni”- „Dzień pomarańczowy jak marchewka”- witamy jesień ubrani w pomarańczowe stroje.  

„Wazon na dary jesieni” -wykonanie prac plastycznych przez dzieci należące do MSU- zorganizowanie wystawy. 

Ogólnoszkolne chrupanie marchewki- pogadanki na temat  „ Dlaczego warto jeść marchewkę”? (23.09.2022r.) 

5. Ogłoszenie całorocznego konkursu dla klas I-III pod hasłem -„Mój zeszyt, moja wizytówka”. 

6. „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”- wprowadzenia najmłodszych w magiczny świat książek, opowiadań, bajek             

i wierszy(29.09.2022r.) 

7. Dzień Chłopaka- wybór w każdej klasie „Chłopaka na medal”.(30.09.2022r.) 

8. Wznowienie działalności „Galerii Małego Artysty” oraz tablicy „Nasze sukcesy”. 

 

PAŹDZIERNIK 

 

1. Międzynarodowy Dzień bez Przemocy (03.10.2022)-zadania do wykonania: klasa I –wysłuchanie opowiadania                    

pt. „Drzewko”, wykonanie ilustracji, klasa II „ Dlaczego warto być dobrym?”-praca w grupach-plakat, klasa III –„Jak być 

dobrym kolegą/ koleżanką – poradnik w formie plakatu. 

2. „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” - zbiórka karmy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie. 

3. XXI Dzień Papieski pod hasłem -„ „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor)!”  (16.10.2022r.) 

4. „Światowy Dzień Drzewa”- pogadanka, prace plastyczno –techniczne, wystawa prac.(10.10.22r.) 

5. Udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

 

 

 

 



LISTOPAD 

1. Udział w apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

2. Światowy „Dzień Życzliwości i Pozdrowień” - wybór w każdej klasie ucznia - kandydata do otrzymania orderu „Życzliwy 

dla wszystkich”.(21.11.2022r.) 

3. Dzień Pluszowego Misia (25.11.2022r.) „Wyczaruj Misia”- zajęcia plastyczne dla uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziałów 

przedszkolnych. 

4. „Biesiada andrzejkowa” – dekoracja sali, wróżby, zabawa. 

5. Akcja „Znicz”- wyjście na cmentarz. Pamięć o zmarłych pracownikach naszej szkoły. 

 

 

GRUDZIEŃ 

1. Mikołajki. 

2. Powitanie zimy - „Kolorowy dzień w szkole” – dzień biały jak śnieg.”Zimowe Igrzyska Olimpijskie” dla uczniów klas I-III. 

3. Zorganizowanie klasowych stołówek dla ptaków. 

4. Przygotowanie i przedstawienie jasełek dla społeczności szkolnej i lokalnej oraz dla zaproszonych Seniorów. 

5. Odwiedziny gwiazdora. 

6. Klasowe spotkanie przy opłatku. 

7. Udział w projekcie edukacyjnym pt. „I TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM’’. 

8. Akcja „Dar serca”- zbiórka dla potrzebujących rodzin z naszej gminy. 

9. Zabawy choinkowe. 

 

STYCZEŃ 
1. Spotkanie z babciami i dziadkami z okazji Dnia Babci i Dziadka - oddziały przedszkolne. 

2. Przygotowanie upominków dla naszych kochanych babć i dziadków, „ Moi dziadkowie”- praca plastyczna - uczniowie 

edukacji wczesnoszkolnej. 

3. „Szacunek do osób starszych”- pogadanka w klasach  i oddziałach przedszkolnych. 

4. Przeprowadzenie akcji „Bezpieczne ferie”.  

„ O zdrowie swoje dbam- bezpieczne ferie mam”- pogadanka  w klasach i oddziałach przedszkolnych, gazetka tematyczna na 

korytarzu. 



 

 

LUTY 

1. „Walentynkowe niespodzianki”. 

2. „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII”- klasowy konkurs ortograficzny. 

 

 

 

MARZEC 

1.  „Kolorowy dzień w szkole” – dzień zielony jak trawa. „Pokaz mody wiosennej”- prezentacja na wybiegu. 

2. Dzień Kobiet- wybór w każdej klasie „Dziewczyny na medal”. 

 

KWIECIEŃ 

1. Dzień Czekolady - „Szukanie odpowiedzi na pytanie, czy czekolada jest zdrowa?” –(12.04.2023r.) 

2. Spotkanie z „wielkanocnym zajączkiem.” 

3. Udział w Dniu Samorządności. 

4. Udział w akcji „Dzień Ziemi”. 

5. Udział w akcji „Miesiąc Kultury Zdrowotnej”. 

6. Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci- „Książki w domu mamy, do czytania zachęcamy” - prezentacja w klasach swojej 

ulubionej książki(05.04.) 

 

MAJ 

1. Udział w apelu z okazji „Święta 3-Maja”. 

2. Przygotowanie upominków dla mam  z okazji Dnia Matki. 

3. „Ja i moja rodzina- prawa i obowiązki dziecka w rodzinie”- pogadanka z pedagogiem szkolnym dla klas I-III. 

 

 

 

 



CZERWIEC 

1. Dzień Patrona. 

2. Dzień Dziecka. 

3. Powitanie lata -„Kolorowy dzień w szkole” -dzień żółty jak słońce. Wspólna dyskoteka – pożegnanie uczniów klasy III. 

4.  Przygotowanie upominków na Dzień Ojca. 

5.  Przeprowadzenie akcji „Bezpieczne wakacje”. 

6.  Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. 
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Kolniczki, 15 września 2022r. 


