
Plan Małego Samorządu w roku szkolnym 2020/2021 

Akcja Działania Termin Odpowiedzialni 

Wybory do 

samorządu 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego 

21.09.2020 r. Opiekunowie 

małego 

samorządu 

Dzień 

Pomarańczowo-

czerwony Jak Jesień 

Tego dnia uczniowie mogą mieć 

w swoim stroju jak najwięcej 

koloru pomarańczowego lub 

czerwonego  

12.10.2020 r. Mały samorząd 

Dzień bez pracy 

domowej 

Tego dnia nauczyciele nie zadają 

żadnej pracy domowej 

15.10.2020 r. Wszyscy 

nauczyciele 

Dzień Postaci z 

Bajek 

Tego dnia uczniowie mogą 

przyjść do szkoły ubrani w strój 

postaci ze swojej ulubionej bajki.  

5.11.2020 r. Mały samorząd 

Dzień Pluszowego 

Misia 

Konkurs plastyczny pt. „Mój 

miś” oraz quiz wiedzy o misiach 

25.11.2020 r. Mały samorząd 

 

 

Łańcuchowe 

szaleństwo 

 

Klasowe robienie łańcucha. 

Konkurs na najdłuższy łańcuch 

świąteczny 

 

 

6.12.2020 r. 

 

Wychowawcy 

Powitanie zimy i 

Dzień Granatowy 

Jak Grudniowe 

Niebo i Biały Jak 

Puch Śnieżny 

Tego dnia uczniowie mogą mieć 

w swoim ubraniu jak najwięcej 

koloru granatowego lub białego 

17.12.2020 r.  

Mały samorząd 

 

Dzień Szalonego 

Nakrycia Głowy 

 

Tego dnia uczniowie mogą 

założyć do szkoły najbardziej 

fantazyjne nakrycie głowy 

 

12.01.2020 r. Mały samorząd 

Przygotowanie do 

ferii 

Quiz „Bezpieczne ferie” 15.01.2020 r. Mały samorząd 

 



Poczta 

walentynkowa i 

Dzień Czerwony i 

Różowy Jak Miłość 

Tego dnia uczniowie mogą 

wrzucić do skrzynki 

walentynkowej życzenia dla 

drugiej osoby i ubrać się na 

czerwono lub różowo 

12.02.2021 r. Mały samorząd 

Dzień Ulubionej 

Książki 

Każdy chętny może poopowiadać 

w klasie o swojej ulubionej 

książce 

23.02.2020 r. Mały samorząd, 

wychowawcy 

Pierwszy Dzień 

Wiosny 

Dzień Skarpetki Nie 

Do Pary 

Pierwszy dzień wiosny i 

Światowy Dzień Osób z 

Zespołem Downa 

21.03.2021 r. 

 

Mały samorząd 

 

 

Konkurs plastyczny  

 

Zajączek wielkanocny-

wydzieranka 

15.03.2020 r. Mały samorząd 

Dzień psikusa 

 

Tego dnia mile widziane psikusy 

i żarty  

31.03.2021 r. Mały samorząd 

Dzień Gier 

Planszowych  

To dzień na podzielenie się 

swoimi pasjami i ciekawymi 

grami planszowymi, karcianymi 

itp.  

08.04.2021 r. Wychowawcy 

Dzień Ziemi Wspólne sprzątanie okolicy, 

zapoznanie z postawami 

proekologicznymi 

22.04.2020 r. Wszyscy 

nauczyciele 

Dzień Bez Pracy 

Domowej 

W tym dniu nauczyciele nie 

zadają prac domowych 

11.05.2021 r. 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Dzień Rymowanych 

Zaklęć 

Konkurs literacki na zaklęcie 

pisane wierszem 

21.05.2020 r.  Mały samorząd 

 

Dzień Dziecka Wspólny piknik na  świeżym 

powietrzu  

czerwiec 

2021 

Wychowawcy 

 

 


