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Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  

w Słonecznej Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie  
na rok szkolny 2016/2017 

 
 

 

 

 Uwagi 

 

WRZESIEŃ/ 
PAŹDZIERNIK 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pt. „ My samorządni”-  w 
oparciu o przygotowaną prezentację oraz wyborów samorządów 
klasowych w każdej klasie I- IV  

II szkolna edycja-  

Ogólnoszkolna akcja  

 Spotkanie Rady Samorządu Uczniowskiego i wybory Zarządu SU. Wyniki wyborów na tablicy SU oraz stronie 
internetowej szkoły. 

 Zagospodarowanie Tablicy Małego Samorządu Uczniowskiego Na bieżąco- sprawozdania z realizacji kolejnych 
działań. 

 Warsztaty „ Bezpieczna Słoneczna, czyli jak być bezpiecznym”-  w 
oparciu o przygotowaną prezentację. 

Ogólnoszkolna akcja w oparciu o materiału opracowane 
przez SU- wychowawcy klas. 

 Współudział  :  Ślubowania klas I. /Przyjęcie sztandaru szkoły przez 
Zarząd Małego SU. 

Święto szkoły, akcja ogólnoszkolna. 

 Udział w realizacji projektu  „Uczymy się uczyć innych” Całoroczny cykl spotkań klas starszych z młodszymi – 
prezentacje ciekawostek, ciekawych tematów, 
prezentacja teatrzyków. 

LISTOPAD: 
 

21 listopada / ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI/ poniedziałek II szkolna edycja-Konkurs międzyklasowy na prace  co 
znaczy „Być życzliwym- POMAGANIE JEST FAJNE". 

 25 listopada- Dzień Pluszowego Misia  II edycja /Ogólnoszkolna akcja szkolna- wychowawcy 
klas.  

GRUDZIEŃ: „Słoneczna - zimowo-świąteczna”  II szkolna edycja 

 „Góra Grosza”- akcja OGÓLNOPOLSKA 

 Zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących Dzieci. Najważniejszym 
celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką 

II szkolna edycja- Kontynuacja działań zeszłorocznych. 

We  współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. 
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siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla 
dobra potrzebujących 

  „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”. 
 
 

Zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących (Dom 
Dziecka lub Dom Samotnej Matki)  

  „Wspólne ubieranie szkolnej choinki” Współpraca z wychowawcami klas I oraz 
wychowawcami świetlicy. 

Integracja klas  połączona z  rodzinnymi warsztatami 
wykonywania ozdób świątecznych oraz kolędowaniem 

STYCZEŃ:  
 
 

Współudział w  warsztatach  integracyjnych /w szkole 18.01.2017  pt. : 
„Razem w szkole” 

Współpraca ze specjalistami   

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –25 Finał WOŚP  Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. 

LUTY: 2 lutego/  ŚWIATOWY DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA Akcja ogólnoszkolna.  

Plakaty z hasłami 

 11 lutego/sobota/ ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO  Współpraca ze świetlicą szkolną. 

Wszyscy wychowawcy klas oraz Świetlicy- przez cały 
miesiąc -Marzycielska poczta- pisanie listów do chorych 
dzieci. 

 „Bezpieczne Ferie, czyli jak bezpiecznie bawić się zimą”. 

  

II szkolna edycja- Ogólnoszkolna akcja informacyjna na 
temat bezpieczeństwo podczas ferii, w tym o 
bezpiecznym korzystaniu z Internetu.  

MARZEC: 
 

3 marca ŚWIATOWY DZIEŃ DZIKIEJ PRZYRODY Ogólnoszkolny konkurs fotograficzny 

Akcja ogólnoszkolna 

KWIECIEŃ: 
 

3-7 kwietnia „ Wielkanocne GIGA-pisanki” II szkolna edycja- 

współpraca ze świetlicą szkolną -Wychowawcy 
Świetlicy klas II. Konkurs realizowany przez 

http://www.kalbi.pl/11-lutego
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„Wielkanocne pisanki - przestrzenne prace plastyczno-
techniczne”. 

 14 kwietnia / MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GAPIENIA SIĘ W NIEBO Akcja ogólnoszkolna 

 Współudział w  szkolnych obchodach „ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI” 
21.04.2017/ piątek/  

II edycja 

MAJ: Współudział w szkolnym  PIKNIKU RODZINNYM.W szkole 
27.05.2016/ sobota/  

 

 

CZERWIEC: 
 

Podsumowanie działań  i realizacji Planu Pracy MSU.   

 Giełda pomysłów, czyli co chcielibyśmy robić w przyszłym roku 
szkolnym. 

 

 

Samorząd Uczniowski będzie podejmował również działania wynikające z bieżącej działalności szkoły. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie działań  Samorządu Uczniowskiego. 


