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CEL GŁÓWNY:    Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I –III. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów klas I - III Szkoły  Podstawowej  

w Chwaszczynie. 

2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów  

w młodszym wieku szkolnym. 

3. Stwarzanie warunków do aktywności  społecznej od pierwszych lat nauki 

szkolnej. 

4. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach Samorządu 

Uczniowskiego. 

5. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy  

szkoły. 

6. Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią. Wdrażanie do  

odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań,  

tolerancji. 

7. Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze  

Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych. 

8. Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego 

w zespole. 

9. Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną, 

zdrowotną   i ekologiczną. 

 

ZADANIA: 

 

1. Aktywizowanie działań uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów  

i zadań szkoły. 

2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

3. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych. 

4. Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy,  

szkoły, środowiska. 

5. Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią. 

6. Przygotowanie i współudział w organizacji uroczystości oraz imprez 

szkolnych i międzyszkolnych. 

7. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych. 

8. Organizacja konkursów dla uczniów klas I – III. 

9. Prowadzenie tablicy informacyjnej Mini Samorządu Uczniowskiego.  

 

METODY PRACY 

 

1. Rozmowa, dyskusja, pogadanka. 

2. Praktycznego działania. 



 

ZADANIA OPIKUNA MINI SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO: 

 

1. Czuwa nad całokształtem prac samorządu . 

2. Pośredniczy między uczniami, Dyrekcją i innymi nauczycielami. 

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.  

 

 

 

Plan pracy  

Mini Samorządu Uczniowskiego w klasach I – III 

w roku szkolonym 2017/2018 

 

 
WRZESIEŃ 

 

1. Opracowanie planu pracy MSU. 

2. Klasowe wybory reprezentantów do Małego Samorządu Uczniowskiego. 

3. Spotkanie organizacyjne. Wybory do Rady Mini Samorządu 

Uczniowskiego – 16.09.16. (piątek). 

4. Powitanie jesieni – ubieramy się w kolory jesieni (brązowy, czerwony, 

żółty) – 22.09.2017. (piątek). 

5. Dzień Chłopca  - dyskoteka – 29.09.2017. (piątek), godz. 15.00-17.00. 

 

PA ŹDZIERNIK 

 

1 . Organizacja uroczystości z okazji DEN. Przygotowanie wystaw   

klasowych prac plastycznych  pt. „Moja pani”. 

 

2. Zaprzysiężenie MSU.             

3. Dzień kolorowej kanapki – smaczne i zdrowe są nasze drugie śniadania. 

Przeprowadzenie w klasach zajęć  o konieczności zdrowego odżywiania –

wykonanie „zdrowych kanapek, sałatek owocowych itp. – we współpracy 

z uczniami gimnazjum. 

4. Zainicjowanie akcji ”Pełna miska dla schroniska”- zbiórka potrzebnych 

rzeczy. 

5. Czynny udział w uroczystości Ślubowania uczniów klas I. 

6. Współudział w Akcji Szkolnej „Bezpieczeństwo w sieci”. 

 

 

 

 



LISTOPAD 

 

1. „Pamiętamy... „ – wyjście klas na cmentarz oraz pod chwaszczyński 

obelisk upamiętniający poległych i pomordowanych w czasie wojny 

mieszkańców Chwaszczyna  (28.10.16 – piątek). 

2. Święto 11 Listopada  – wykonujemy kotyliony. Apel. 

3. 21 Listopada  - Dzień Życzliwości – wykonanie plakatu klasowego 

„Jesteśmy życzliwi”. Zorganizowanie wystawy na drzwiach klasowych. 

         „Życzliwa Koleżanka,  życzliwy kolega” - wybranie w klasach  

         najżyczliwszych uczniów, przyznanie Orderów Życzliwości. 

4. Obchody Dnia Pluszowego Misia – 25.11.16. (piątek). 

5. Andrzejki - dzień wróżb i zabaw - zagospodarowanie gazetki ściennej    

pracami plastycznymi - dekoracja korytarza. 

6. Zainicjowanie akcji „Góra grosza”. 

 

GRUDZIEŃ 

 

1. „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” – przeprowadzenie zbiórki 

produktów spożywczych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Konkurs plastyczno  – techniczny „ Choinka moich marzeń” (recykling). 

          Zorganizowanie wystawy na korytarzu szkolnym. 

3. Dzień wykonania świątecznych upominków i życzeń 

bożonarodzeniowych – korelacja z działaniami świątecznymi szkoły w 

tym, w kiermaszu świątecznym. 

4. Powitanie zimy – ubieramy się  kolory zimy (biały, niebieski) – 

21.12.2017. (czwartek). 

 

STYCZEŃ 

 

1. Akcja ,,Bezpieczne ferie” – plakaty ,wystawa. 

2. Dzień dobrego słowa-13.01.2018(czwartek). 

3. Apel dotyczący bezpieczeństwa. Podsumowanie pierwszego półrocza 

pracy MSU. 

 

LUTY 

 

1. Walentynki – zorganizowanie „Poczty walentynkowej”. 

2. Zabawa karnawałowa. 

 

 

MARZEC 

 



1. Dzień Kobiet –wybór w każdej klasie Super Dziewczyny- dyskoteka. 

2. Witamy wiosnę  -  konkurs plastyczny „Wiosna w mojej wyobraźni”. 

3. Powitanie pierwszego dnia wiosny ubieramy się na kolorowo – 

20.03.2018 (wtorek). 

 

KWIECIEŃ 

 

1. Plastyczno - techniczny konkurs wielkanocny pt. „Zwyczaje 

wielkanocne” . 

2. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – zorganizowanie akcji wśród 

uczniów klas I – III mającej na celu wzbogacenie zbiorów biblioteki 

szkolnej. 

3. Międzynarodowy Dzień Ziemi – wykonanie klasowych plakatów 

zachęcających do dbania o naszą planetę. 

 

MAJ 

 

1. Uroczysty apel z okazji  3 maja. 

2. „Tęczowy  maj” – kolorowe poniedziałki ( niebieski, zielony, czerwony, 

żółty lub biały). 

3. Dzień Unii Europejskiej – zajęcia w klasach – 09.05.2018. (środa) 

 

CZERWIEC 

 

1. Dzień Dziecka(Dzień piżamowy)  – 01.06.2018. (piątek). 

2. „Bezpieczne wakacje” – konkurs na wakacyjne hasło. 

3. Podsumowanie pracy MSU, wręczenie nagród, dyplomów. 

4. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. 

 

 

 

 
   Mini Samorząd Uczniowski będzie podejmował działania we współpracy z Dyrekcją, 

nauczycielami, Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym, biblioteką, świetlicą szkolną, 

pedagogiem i psychologiem szkolnym, dlatego też zastrzega sobie zmiany w planie pracy. 

 

 

 

Opiekun: 

Zofia Erwardt-Littwin 

 


