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1) X  2015r. 
- Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 
- Zapoznanie z regulaminem SU oraz z obowiązkami. 
- Zapoznanie uczniów z ich obowiązkami i prawami-gazetka. 
-Dobre rady( przedstawiciele SU przedstawiają w każdej klasie ogólne zasady 
obowiązujące w relacji dziecko-dziecko, dziecko-dorosły) w formie 
wierszyków, zagadek, piosenek. 
-Bukiet dla pracowników szkoły- wspólna praca uczniów  
klas I-III.  
- Zacznij dzień od uśmiechu – nauka wspólnej zabawy ze śpiewem przy muzyce 
– Powitanie. 
- Charakterki – nauka piosenki i wspólna zabawa podczas przerw 
śródlekcyjnych, wdrażanie do tolerancyjnej postawy wobec innych. 
2) XI –XII  
- Na straganie, czyli w świecie owoców i warzyw- inscenizacja wiersza 
połączona z konsumpcją warzyw i owoców dla klas pierwszych- utrwalanie 
wśród uczniów zdrowych nawyków odżywiania oraz kompetencji czytelniczych 
poprzez globalne czytanie nazw warzyw i owoców. 
- Nasza szkoła jest bezpieczna- 
- przypominanie uczniom o zasadach zachowania się na terenie szkoły, a 
szczególnie podczas przerw,  
oraz o obowiązku ustawiania się po dzwonku. 
-Okazjonalne przypominanie uczniom, jak należy zachować się w sytuacjach 
zagrożenia ze strony innych osób- w formie scenek rodzajowych. 
- Mikołajki – zachęcenie uczniów, aby w tym dniu ubrali się na czerwono. 
-Życzenia świąteczne – zachęcenie uczniów do werbalnego przekazywania  
życzeń świątecznych  innym. 
3) I –II 2016r. 
- Wykonanie gazetki tematycznej na temat „ Bezpieczeństwo podczas zabaw 
zimowych”. 
- Wzorowy zeszyt – zorganizowanie wystawki wzorowo prowadzonych 
zeszytów. 
- Walentynkowa  poczta -wzajemne obdarowywanie się walentynkowymi 
serduszkami na znak przyjaźni. Zachęcenie uczniów do ubrania się w tym dniu 
na czerwono. 
4) III – IV-  
- Witamy Wiosnę – (propozycje nauczycieli klas I – III) 



-„Mam talent” chętne osoby będą mogły zaprezentować swoje umiejętności 
taneczne, wokalne itp.- Współorganizacja Dni Otwartych. 
- Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie – pogadanki w oparciu o filmy  
instruktarzowe „Ratujmy i uczmy ratować”- klasy trzecie. 
 i „Doktor Ząbek i legenda Zębolandii”- klasy pierwsze 
5) V – VI 
- Zorganizowanie turnieju sportowego dla klas drugich: 
Konkurencje :wyścigi na piłkach, dmuchanie balonów, uciekające piłeczki, 
skoki na skakankach, przejście przez tunel, czworakowanie i ćwiczenia 
równoważne.  
Bezpieczne wakacje- Quiz   
 
     Plan pracy SU klas I – III ma charakter otwarty, mogą być realizowane  inne 
zadania, zaproponowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz przez 
opiekuna SU klas IV-VI.  
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