
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY 

MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I - III  

w SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 

w PIŁAWIE GÓRNEJ 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie samorządu 

 

p. Małgorzata Wiącek 

p. Joanna Rajter 



CELE DZIAŁANIA MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III Szkoły. 

2. Aktywizowanie życia społecznego w Szkole. 

3. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną. 

4. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie. 

5. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania 

wspólnego czasu. 

6. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich 

realizację. 

7. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

8. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania. 
9. Wdrażanie do pośrednictwa między nauczycielem a uczniem. 

10. Współpraca z Samorządem Uczniowskim klas IV-VIII. 
 

Zakres działania Małego Samorządu Uczniowskiego 

Samorząd klas młodszych będzie pracował wokół pięciu grup tematycznych we współpracy 

z wychowawcami klas I – III, organizując i realizując: projekty, imprezy i uroczystości, 

konkursy i wystawy, kalendarz świąt nietypowych, zbiórki i akcje charytatywne w ramach 

rozwijania wolontariatu. 

 

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 

 

 

1. Mały Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej tworzą 

wspólnie uczniowie klas I-III. 

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem uczniów klas I-III. 

3. Głównym organem Samorządu jest Rada Małego Samorządu. 

4. Rada składa się z uczniów wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej klas I-III. 

5. W skład Rady wchodzi 1 reprezentant z każdej klasy. 

6. Wybory Rady są prowadzone pod nadzorem wychowawców i opiekunów Małego 

Samorządu Uczniowskiego. 

7. Członkami Rady mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ze szkoły, 

uczeń przestaje być członkiem Rady. 

8. W przypadku uzasadnionej rezygnacji członka Rady przed upływem jego kadencji 

na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Radę. 

9. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie klas I-III. 

10. Członkowie Rady są głównym organem wykonawczym Samorządu. 

11. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu. 

12. Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Rady  

i  formach działania Samorządu. 

13. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może 

zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu. 

14. Zebrania Rady odbywają się w zależności od potrzeb. 

15. Rada ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego 

(ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny) i na jego zakończenie. 

16. Opiekunowie mają prawo do zwoływania specjalnych zebrań rady. 

17. Rada podejmuje decyzję większością głosów. 

 

 



PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

KLAS I– III 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

Wrzesień 

1. Ustalenie składu Małego Samorządu Uczniowskiego i opracowanie planu pracy. 

2. „Jestem bezpieczny w szkole i w klasie"- przypomnienie zasad racjonalnego  

i bezpiecznego korzystania z przerw oraz unikania wszelkich zagrożeń, w tym spotkanie  

z policjantem – „Jestem bezpieczny w drodze do szkoły i domu”. 

3. Przygotowanie dekoracji do gablot samorządu. 

4. Dzień Kropki – 15 września. 

5. Zdrowe śniadanie w klasach - „Śniadanie z witaminką”- ostatni czwartek w miesiącu. 

6. Obchody Dnia Chłopaka – składanie życzeń, wystawa życzeń, wierszy, rymowanek  

od koleżanek dla kolegów. 

 

Październik 

1. Projekt w klasach I-III- poznajemy zawody naszych bliskich i znajomych w ich miejscach 

pracy. 

2. Złota polska jesień – „Liściaki” – konkurs plastyczny. 

3. Światowy Dzień Uśmiechu - 7 października (piątek). 

4. Zbiórka karmy, misek, kocy dla schroniska dla zwierząt. 

5. Przygotowanie kart z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 

Nauczycieli uczących. 

6. Zdrowe śniadanie w klasach - „Śniadanie z witaminką”- ostatni czwartek w miesiącu. 

 

Listopad 

1. „Jestem Polakiem"- udział w uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

2. Dzień Kredki - 22 listopada (wtorek) 

3. Kultywowanie andrzejkowych tradycji - zabawy i wróżby w klasach, przygotowanie 

gazetki w gablocie samorządu. 

4. Zdrowe śniadanie w klasach - „Śniadanie z witaminką”- ostatni czwartek w miesiącu. 

 

Grudzień 

1. „Mikołajkowe szaleństwo czapkowe” - wizyta Św. Mikołaja. 

2. „Piernikowy zawrót głowy” – ozdabianie pierników. 

3. Dzień Guzika - 12 grudnia (poniedziałek) 

4. Zdrowe śniadanie w klasach - „Śniadanie z witaminką”- 15 grudnia. 

 

Styczeń 

1. Zabawa karnawałowa - przygotowanie strojów i dekoracja sali na zabawę. 

2. Dla Babci i Dziadka - życzenia  i gazetka w gablocie samorządu.. 

3. Dzień Pisma Ręcznego – najpiękniejsza kartka z zeszytu 23 stycznia (poniedziałek) 

4. Zdrowe śniadanie w klasach - „Śniadanie z witaminką”- ostatni czwartek w miesiącu. 

 

 

https://www.kalbi.pl/7-pazdziernika
https://www.kalbi.pl/22-listopada
https://www.kalbi.pl/12-grudnia
https://www.kalbi.pl/23-stycznia


Luty 

1. Bezpieczne ferie, bezpieczne zimowe zabawy – wystawa plakatów. 

2. Walentynki – gazetka w gablocie samorządu. 

3. Dzień Baniek mydlanych - 3 lutego (piątek) 

5. Zdrowe śniadanie w klasach - „Śniadanie z witaminką”- 9 lutego (czwartek). 

 

Marzec 

1. Obchody Dnia Kobiet – życzenia dla dziewczynek, gazetka w gablocie samorządu. 

2. Powitanie wiosny – zwiastuny wiosny. 

3. Zdrowe śniadanie w klasach - „Śniadanie z witaminką”- ostatni czwartek w miesiącu. 

4. Światowy Dzień Muffinka - 30 marca (czwartek) 

 

Kwiecień 

1. Prima aprilis - kolorowy dzień w szkole i dzień bez plecaka. 

2. Światowy Dzień Ziemi. 

4. Konkurs plastyczno – literacki:  

1) „ Wiosenna łąka” - klasy 1- praca plastyczna;  

2) ,,Wiosna wokół nas” - klasy 2 - praca plastyczna; 

3) ,,Oznaki wiosny”  - klasy 3 - praca literacka - opis; 

3. Europejski Dzień Śniadania -  24 kwietnia (poniedziałek), w tym śniadanie z witaminką. 

 

Maj 

1. „Moja mama, mój tata”- życzenia.  

2. Projekt w klasach I-III- podsumowanie poznawanych zawodów-  wystawa. 

3. Dzień Dobrych Uczynków - 19 maja (piątek) – Dzieci zapisują na wyciętej z papieru dłoni 

dobre uczynki, tworzą z nich klasowe drzewo dobrych uczynków. 

4. Zdrowe śniadanie w klasach - „Śniadanie z witaminką”- ostatni czwartek w miesiącu. 

 

Czerwiec 

1. Dzień Dziecka na wesoło – gazetka w gablocie samorządu. 

2. Dzień Przyjaciela – 5, 6 czerwca (poniedziałek wtorek) - piknik na trawie. 

3. Zdrowe śniadanie w klasach - „Śniadanie z witaminką”- 15 czerwca. 

 

https://www.kalbi.pl/3-lutego
https://www.kalbi.pl/30-marca
https://www.kalbi.pl/24-kwietnia
https://www.kalbi.pl/19-maja
https://www.kalbi.pl/9-czerwca

