PLAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MALBORKU
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

L.p.

1.

Rodzaj uroczystości

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Inauguracja roku szkolnego
2015/2016.

-apel
-spotkania w klasach

01.IX.2016.

-dyrekcja
-wychowawcy klas

2.

Dzień integracyjny w kl. IV.

-zajęcia z wychowawcą

02.IX.2016.

-wychowawcy kl.IV

3.

Wybory do Rady Samorządu

IX. 2016

Opiekunowie SU

4.

Dzień Chłopca

IX 2016

- B. Kownacka
- A.Linkner -Suska
- S. Olszewski-sprzęt

5.

Powitanie czwartoklasistów w
grupie wiekowej
IV-VI.

Spotkanie w klasie z
trójkami klas IV-VI
-wybór
najsympatyczniejszego
chłopca SP2
-dyskoteka
-apel
-prezentacja samorządu
uczniowskiego

27.IX.2016.

-biegi na boiskach
szkolnych

7.

Biegi przełajowe kl. I-VI
„Rozpoczęcie rocznych
rozgrywek sportowych”.
Akcja ekologiczna
„Sprzątanie świata”.

-praca na rzecz terenu
wokół szkoły

16.09. 2016.

8.

Święto KEN.

- apel klas I – VI i GIM.

14.X. 2016.

6.

IX / X 2016.

-wychowawcy klas IV,
opiekunowie grupy
wiekowej IV-VI oraz
opiekunowie SU

Dekoracje

wychowawcy klas I-III

B. Pietkiewicz
E. Kazimierczyk

-n-le WF
-wszyscy n-le
-koordynator d/s
ekologii Jolanta Sieger,
T.Balerstet
- B. Pietkiewicz
- n-le kl. I – III
- n-le GIM.
-opiekunowie SU

D. Sosnowska
D.Olszewski
n-le kl. I – III
n-le GIM.

9.

Miesiąc bez przemocy
i agresji.

-realizacja według
pomysłu pedagoga
szkolnego.

XI 2016

-pedagog szkolny
-wychowawcy klas
- rzecznik praw ucznia

prace plastyczne
wykonane w czasie tego
miesiąca.

- D.Sosnowska
-M.Madej
- K. Steinborn
-M.Kloc - sprzęt

10.

11.

XIII Edycja Małych Form
Teatralnych.

Rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości.

-występy artystyczne
uczniów szkół
podstawowych
-apel okolicznościowy
z aktywnym udziałem
uczniów

-I. Tulska
- E. Kazimierczyk
-P. Borzęcki/M.Kloc

XI 2016

-udział uczniów SP 2
w uroczystościach
miejskich
- pogadanki, gazetki

12.

Andrzejkowe czary.

-dyskoteka
dla kl.IV-VI

-K.Orszykowska
- M. Długosz
- wychowawcy klas
- J. Okońska

XI 2016

-wychowawcy klas IV
- M.Madej
P.Borzęcki - sprzęt

odrębny przydział

N-le świetlicy

-wręczenie uczniom
słodkich upominków

13.

Szkoła wita Mikołaja, i Ty
możesz zostać Mikołajem

14.

Mikołajkowe zawody sportowe -wyścigi na wesoło
klas III i IV.

15.

16.

Czar Bożego Narodzenia.

-uroczystość
ogólnoszkolna wspólne
kolędowanie
-konkurs „Bombka
grzeczności”
- spotkania w klasach
uczniów z wychowawcami
-życzenia dla grona
pedagogicznego

Udział w miejskim festiwalu
„Boże Narodzenie w sztuce”.

- udział uczniów w
różnych konkursach

Zabawy karnawałowe.

-dyskoteka IV-VI

XII 2016

-opiekunowie SU

XII 2016

-nauczyciele wychowania
fizycznego
-wychowawcy klas IV

XII 2016

- I. Tulska
-S. Olszewski
- wychowawcy klas

XII/I 2016/2017

-opiekunowie kół
artystycznych
i chętni nauczyciele

I 2017

- wychowawcy klas V

-M. Kloc - sprzet

nauczyciele w-f
n-le kl.I-III

K. Sałata
B. Kownacka
S. Olszewski
n-le kl. I - III

17.

Podsumowanie pracy w I
semestrze.

-apel grupy wiekowej
podsumowujący I semestr
-prezentacja uczniów z
najlepszymi wynikami

18.

Dzień Samorządności.

-rozgrywki sportowoumysłowe

19.

Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”.
Szkolne eliminacje do
Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego.
Rozgrywki sportowe o puchar
Dyrektora.

-udział uczniów klas III
i IV-VI
- recytacja wybranych
utworów

20.
21.

22.

23.

Kwiecień miesiącem promocji
zdrowia.

Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

-zawody sportowe kl. IV
-zajęcia rekreacyjnosportowe dla dzieci i
rodziców
-pogadanki na lekcjach
przyrody i gddw
-pogadanki w klasach na
lekcjach przyrody
-apel grupy wiekowej
podsumowujący
-zawody gimnastyczne
kl. VI
-apel i złożenie kwiatów
pod tablicą patrona szkoły
-święto flagi ( 2.05.2016)

II 2017.

-wychowawcy klas IVVI
- opiekunowie SU
-S. Olszewski – sprzęt

III 2017.

-opiekunowie SU
-wychowawcy klas
-P.Borzęcki= sprzęt

M. Madej
K. Steinborn
M. Kloc

nauczyciele matematyki
III 2017.
III 2017.

-nauczyciele
poloniści

IV 2017.

nauczyciele WF

IV 2017.

-nauczyciele
wychowania
fizycznego
-P. Borzęcki
- K. Orszykowska
- T.Balerstet
- B. Stopow
-nauczyciele w - f

V. 2017.

-nauczyciel historii

nauczyciele w-f

24.

Święto Szkoły.
Egzamin na kartę rowerową.

25.

26.

Konkurs ortograficzny –
wyłonienie mistrza ortografii
kl.IV-VI .
Potyczki z języka angielskiego.

-festyn na rzecz
środowiska

V 2017.

-jazda sprawnościowa na
rowerze

-dyktando ortograficzne

V 2017.

-konkursy językowe
V 2017.

27.

28.

Podchody matematyczno –
przyrodnicze klas V.

- wykonywanie zadań na
terenie parku.

.
Dzień Dziecka

- dzień bez pytania i
sprawdzianu
- słodycz dla każdego
ucznia

29.

Dzień Sportu.

30.

Spotkanie Laureatów.

- rozgrywki sportowe
- podsumowanie wszystkich
zawodów sportowych i
wręczenie dyplomów

- spotkanie rodziców,
uczniów i nauczycieli z
władzami oświatowymi i
dyrekcją szkoły
-wystawa prac
plastycznych

V. 2017.

-wszyscy pracownicy
szkoły
-koordynator do
spraw festynu
nauczyciele techniki
i przedstawiciel policji
nauczyciele poloniści
-D.Sosnowska
-A. Linkner-Suska
- D. Oszewski
- I.Statkiewicz
- B. Kownacka
- K. Orszykowska

VI 2017.

-opiekunowie SU
-wychowawcy klas

VI 2017.

nauczyciele w-f

VI 2017.

-opiekunowie SU
-M.Długosz
-P.Borzęcki
-M. Kloc
-I. Tulska
-J.Okońska
oraz wyznaczeni
nauczyciele

Odrębny przydział

31.
32.

34.

Kiermasz używanych
podręczników.
(ostatni tydzień nauki w szkole)
Podsumowanie rocznej nauki
„Nadszedł czas, aby nagrodzić
nas”.
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2016/2017.

-sprzedaż używanych
podręczników
-apel podsumowujący
pracę grupy wiekowej
-wręczenie upominków za
udział w konkursach i
kołach zainteresowań
-apel na boisku szkolnym
-wręczenie świadectw i
nagród
-podziękowanie za roczną
pracę

VI 2017.

- pedagog szkolny

VI 2017.

-opiekunowie kół
zainteresowań
-opiekunowie SU

VI 2017.

-dyrekcja
- wychowawcy klas
M.Kloc - sprzęt

W powyższym planie mogą nastąpić zmiany wynikające z aktualnych potrzeb.
B. Kownacka
S. Olszewski

B. Pietkiewicz
E. Kazimierczyk

