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Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych 

uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Rozwijanie 

samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej 

tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego 

działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, 

iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły. Mały Samorząd 

Uczniowski będzie realizował zadania wynikające ze „Statutu szkoły”, „Planu 

wychowawczego” oraz realizował własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów. 

Będzie realizował zadania zgodne z misja i wizja szkoły. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski. 

 

2. Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I- III. 

 

3. Do organów Małego Samorządu należą samorządy klas I- III. 

 

Struktura organizacyjna Małego Samorządu: 

1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu, a uczniowie poszczególnych 

klas do samorządów klasowych. 

 

2. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu, współpracując z 

dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami. 

 

Cel główny: 

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III 

 

Cele szczegółowe: 

- III Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego 

w Żórawinie 

szkolnym. 

iów. 

 



szkolnej. 

tolerancji. Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu 

Szkoły oraz innych aktów prawnych m. in. Konwencja Praw Dziecka. 

 

 

Założenia:  

izowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

olnień i zainteresowań uczniów; 

zecz klasy, szkoły, 

środowiska; 

Małego Samorządu Uczniowskiego; 

na stronie internetowej szkoły; 

dział w akcjach charytatywnych; 

 

 

Zadania Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 

 

Wrzesień: 

 Opracowanie planu pracy Małego Samorządu na rok szkolny 2019/2020 

 Spotkanie organizacyjne 

 Powitanie jesieni „Dzień pomarańczowy jak marchewka” 

 Ogłoszenie całorocznego konkursu na najpiękniejszy zeszyt „Mój zeszyt – moja 

wizytówka” 

 Aktualizacja strony internetowej (zakładka Mały Samorząd Uczniowski) 

Październik: 

 Konkurs „Dynia w roli głównej” 

 Światowy Dzień Zwierząt – wykonanie gazetki „Ja i mój pupil” 

 Zainicjowanie akcji ”Pełna miska dla schroniska”- zbiórka potrzebnych rzeczy 

 Dzień Edukacji Narodowej – film z życzeniami dla nauczycieli 



 Dzień Uśmiechu – „Uśmiech to najpiękniejsza rzecz, jaką może dać człowiek 

człowiekowi” 

Listopad: 

 Stop hałasowi! – plakaty w wykonaniu klas 

 Dzień Pluszowego Misia 

Grudzień: 

 I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – akcja charytatywna 

 „Marzycielska poczta” – piszemy listy do chorych dzieci 

Styczeń: 

 Karnawałowe pląsy – bal w klasach I – III 

 Apel „Bezpieczne ferie” 

 Podsumowanie pracy MSU w I semestrze 

 Podsumowanie konkursu na najładniejszy zeszyt 

Luty: 

 „Serduszko do serduszka mruga” – poczta Walentynowa 

 Międzynarodowy Dzień Przytulania – wykonanie gazetki okolicznościowej 

 

Marzec: 

 Akcja charytatywna i uczestnictwo w Biegu Sponsorowanym dla hospicjum 

 „Mam talent” – konkurs i pokaz talentów klas 1-3 

 

Kwiecień: 

 Światowy Dzień Tańca i promocji zdrowia – maraton Zumby 

 Wielkanocna foto budka 

 Dzień Kreatywności – konkurs na wykonanie makiety stadionu lub zamku księżniczki 

 

 



Maj: 

 Promujemy zdrowe odżywianie – „Piknik owocowy” 

 Dzień Matki – wykonanie gazetki okolicznościowej 

Czerwiec: 

 Podsumowanie pracy Małego Samorządu 

 Ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy zeszyt. 

Opracowanie: 

Anna Salamon      

 

Agnieszka Wojcinowicz 

 

 

 

 

 

 

 


