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WSTĘP:

     Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów zajmuje w naszej szkole 

szczególnie ważne miejsce i stanowi jeden z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Dzieci w 

szkole nie powinny jedynie dowiadywać się o życiu społecznym, w które wejdzie, lecz ma doświadczyć 

organizacji zbiorowego działania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracy z nauczycielami. To 

przez takie działania rozbudza się inicjatywę i samodzielność uczniów, wdraża do nawiązywania dialogu 

z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz uświadomienia sobie ponoszenia odpowiedzialności za 

siebie i innych.

     Dlatego też na terenie naszej placówki obok Samorządu Uczniowskiego działa Minisamorząd 

Uczniowski klas I-III a niżej przedstawiony program daje najmłodszym uczniom naszej szkoły 

możliwość i szansę wykazania się, uczy szacunku dla dobra wspólnego i przygotowuje do życia                

w społeczności szkolnej i lokalnej.

     Prezentowany program zawiera zadania i przedsięwzięcia, które wynikają  z Regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego, Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego programu Profilaktyki i Statutu Szkoły 

oraz jest dostosowany do oczekiwań dzieci i nauczycieli.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
* Działania ujęte w programie realizowane będą przez MiniSamorząd Uczniowski i jego opiekunów

jako priorytetowe w roku szkolnym 2018/2019.

* Program  działalności  MiniSamorządu  ma  pomóc  w  kształtowaniu  postaw  społecznych  oraz

wdrażać do samorządności, kreatywności i aktywności. 

* Integralną częścią programu jest Harmonogram pracy MiniSamorządu, który zawiera zadania do

realizacji, terminarz ich wykonania oraz określa odpowiedzialnych za poszczególne działania.

*  Program uwzględnia bogate i wszechstronne tradycje szkolne, religijne, patriotyczne, w których

dzieci uczestniczą w sposób aktywny i zaangażowany. 

*  Może on być modyfikowany w trakcie jego realizacji według potrzeb i zainteresowań uczniów, 

             a podjęte działania, które nie zostały tu uwzględnione, będą wynikać z bieżącej pracy szkoły.

CEL GŁÓWNY : Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – III

CELE SZCZEGÓŁOWE:
* Reprezentowanie ogółu uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 1  w Brzeszczach.

* Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.

* Stwarzanie  warunków  do  aktywności,  samooceny  i  samokontroli  od  pierwszych  lat  nauki

szkolnej.

* Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.

* Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.

* Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią. Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej,

poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.



* Zagwarantowanie  uczniom  przestrzegania  praw  ucznia  wynikających  ze  Statutu  Szkoły  oraz

innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).

* Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

* Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

PRZEWIDZIANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
* Uczeń aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu społecznym szkoły, jest odpowiedzialny za jej 

reprezentowanie i funkcjonowanie.

* Nabywa umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej.

* Umie współpracować w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole.

* Rozumie zasady i normy demokracji.

* Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania poprzez udział w konkursach i imprezach szkolnym 

i srodowiskowych.

* Angażuje się w wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

* Dba o ład i porządek w szkole i poza nią.

* Bierze udział w akcjach charytatywnych i rozumie potrzebę pomocy potrzebującym.

FORMY REALIZACJI:
* Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.

* Prowadzenie gazetek szkolnych.

* Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej.

* Organizowanie akcji charytatywnych.

* Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I – III.

METODY PRACY:
* Rozmowa, dyskusja, pogadanka. 

* Praktyczne działania

ZADANIA OPIEKUNÓW  MINISAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
* Opiekunowie "Małego Samorządu Uczniowskiego" czuwają nad całokształtem prac samorządu 

* Pośredniczą między uczniami, a Dyrektorem i innymi nauczycielami 

* Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską 

* Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU:
     Mini Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną               

z uczniów. Reprezentuje całą społeczność uczniowską z klas  I – III i każdego ucznia indywidualnie. 

Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, rodzicami, kołami zainteresowań, 

świetlicą szkolną oraz środowiskiem lokalnym. Współdecyduje również o życiu i pracy szkoły.



     Praca Mini Samorządu Uczniowskiego realizowana jest w trzech sekcjach: sekcji porządkowej, sekcji 

kulturalnej i sekcji dekoracyjnej. Do zadań członków sekcji porządkowej należy organizowanie dyżurów 

podczas przerw i współpraca z dyżurnymi, pomoc w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa na 

korytarzach. Sekcja kulturalna ma za zadanie zająć się koordynowaniem i współ organizacją konkursów, 

uroczystości szkolnych, apeli. Współpracuje też  z gazetką szkolną. Uczniowie będący w sekcji 

dekoracyjnej zajmują się dekoracjami z okazji różnych świąt, uroczystości i imprez szkolnych, spotkań    

z ciekawymi ludźmi, ważnych wydarzeń w życiu szkoły.

EWALUACJA PROGRAMU:
     Program monitorowany będzie na bieżąco w toku jego realizacji .

Ewaluacja podsumowująca przeprowadzana zostanie na koniec roku szkolnego poprzez obserwację, 

analizę dokumentacji zawartej  w teczce MiniSamorządu, relacji i fotorelacji znajdujących się na stronie 

internetowej szkoły, rozmów z Radą MiniSamorządu, uczniami i nauczycielami.  

Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do ulepszenia programu oraz usprawnienia form pracy. 

Ponadto na pierwszy okres i koniec roku szkolnego przez opiekunów Minisamorządu opracowane 

zostanie sprawozdanie z realizacji programu wraz z wnioskami do dalszej pracy i złożone dyrektorowi 

oraz przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej .



Harmonogram pracy MiniSamorządu Uczniowskiego w klasach I – III  
w roku szkolonym 2018/2019

L.P ZADANIA DO REALIZACJI ODPOWIEDZI
ALNI

 WRZESIEŃ
1. Opracowanie Planu pracy MS zgodnie z programem wychowawczym 

szkoły.
Opiekunowie

MiniSamorządu

2. Wybory do Rady MiniSamorządu Uczniowskiego Opiekunowie
MiniSamorządu

3. „Drzwi otwarte naszej klasy. Witamy nowych kolegów i koleżanki z klasy 
pierwszej” :

* Zaproszenie młodszych kolegów do wspólnej piosenki, tańca, zajęć
plastycznych, ruchowych…

* Wykonanie upominków przez uczniów klas  2-3  dla młodszych 
kolegów.

Opiekunowie
MiniSamorządu

Wychowawcy klas
drugich i trzecich

4. Dzień Chłopca Wychowawcy klas

5. Zagospodarowanie gazetek ściennych pracami plastycznymi-dekoracja 
korytarza.

Ż. Bielenin

Opiekunowie
MiniSamorządu oraz

Lider Zespołu edukacji
wczesnoszkolnej

PAŹDZIERNIK
6. „Kwiaty polskie” - konkurs plastyczno – techniczny z okazji DEN dla 

zainteresowanych uczniów (praca wykonana w domu) – wykonanie 
kwiatu, który rośnie w Polsce, praca przestrzenna, technika dowolna   - 
wykonie wystawki gotowych prac.

Opiekunowie
MiniSamorządu

7. Organizacja uroczystości z okazji DEN.  

Życzenia i upominki z okazji DEN (wykonane prace dzieci z konkursu 
„Kwiaty polskie” )

Wychowawcy klas
trzecich:

H.Karpa, D.Bąk
R. Zemlik

Opiekunowie
MiniSamorządu

8. „Polska w legendach” - czytanie wybranej legendy/legend w klasach przez
zaproszoną osobę

Bibliotekarz
wychowawcy klas

J.Wenda
M.Luranc

9.
 W ramach profilaktyki zdrowotnej:
- Przeprowadzenie  w klasach zajęć  o konieczności zdrowego odżywiania.
- Wykonanie  zdrowych  sałatek owocowych lub warzywnych
- Spotkania ze szkolną pielęgniarką - zajęcia na temat zdrowego 
odżywiania.

Opiekunowie
MiniSamorządu

Wychowawcy klas
Pielęgniarka

szkolna

10.
„Jestem Polakiem” - wykonanie kotylionów w barwach narodowych (na 
święto 11 listopada)  - wzór dowolny, ustalony w klasie

Wychowawcy klas

11. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi-dekoracja Opiekunowie



korytarza. MiniSamorządu oraz
Lider Zespołu edukacji

wczesnoszkolnej

LISTOPAD
12. „Kwiaty dla bohaterów narodowych mamy, na grobach je składamy”– 

zapalenie zniczy na grobach lub obeliskach  bohaterów narodowych oraz 
n-li naszej szkoły.

Wychowawcy klas
Opiekunowie

MiniSamorządu oraz
Lider Zespołu edukacji

wczesnoszkolnej

13. „Tobie śpiewam Polsko” - przegląd piosenki patriotycznej dla klas I - III
Opiekunowie

MiniSamorządu
Wychowawcy klas

14. Święto 11- Listopada – bierzemy udział w Uroczystościach 100 – lecia 
Odzyskania Niepodległości.

15. Zważ swoje serce – udział w akcjach charytatywnych  „Góra grosza”, 
„Poduszka dla maluszka” i innych – współpraca z Sejmikiem Jedynki

Wychowawcy klas
Sejmik Jedynki

16. 16-21 listopada pod hasłem „Życzliwość i tolerancja  ”

► „Życzliwy Kolega , Życzliwa Koleżanka”-  wybranie     
 w klasach najżyczliwszych uczniów, wręczenie orderów życzliwości.
► wykonanie tablicy życzliwych- fotogaleria pt.  „Znajdź się wśród 
najżyczliwszych”

Opiekunowie
MiniSamorządu

Wychowawcy klas
Fotoreporterzy

17. Andrzejki- dzień wróżb i zabaw Wychowawcy klas

18. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 
korytarza

Prace konkursowe
Opiekunowie

MiniSamorządu oraz
Lider Zespołu edukacji

wczesnoszkolnej

 GRUDZIEŃ

19. „Klasowe mikołajki” - spotkanie z Mikołajem
Wychowawcy klas

D.Bąk
M. Babula

20. Świąteczne dekoracje klas – uczniowskie pomysły i inspiracje
Wychowawcy klas

21. Szkolny przegląd kolęd i pastorałek „Kolędujemy przy choince.”
J.Gasidło

M. Luranc 
Wychowawcy klas

22. Wykonanie świątecznych upominków, życzenia Bożonarodzeniowe E. Przemyk

23. Wigilie klasowe Wychowawcy klas

24. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi-dekoracja 
korytarza.

M.Babula
Opiekunowie

MiniSamorządu oraz
Lider Zespołu edukacji

wczesnoszkolnej

STYCZEŃ

25. Podsumowanie pierwszego półrocza Dyrekcja



26. „Śnieżne rzeźby”- zabawy na śniegu.
Promowanie zdrowego trybu życia i zabaw na świeżym powietrzu.

Wychowawcy klas

27. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi-dekoracja 
korytarza.

M. Babula, J. Bolek
Opiekunowie

MiniSamorządu oraz
Lider Zespołu edukacji

wczesnoszkolnej

 LUTY
28. Dzień Babci i Dziadka Wychowawcy klas

29. “Kogo lubię?” - poczta walentynkowa
Opiekunowie

MiniSamorządu
Karpa H.

E. Przemyk
30. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi-dekoracja 

korytarza.
M. Babula, J. Bolek

Opiekunowie
MiniSamorządu oraz

Lider Zespołu edukacji
wczesnoszkolnej

 MARZEC
31. Dzień Kobiet Wychowawcy klas

32. Zajęcia otwarte dla przedszkolaków i ich rodziców, współpraca 
z Zespołem ds. Edukacji Wczesnoszkolnej

Opiekunowie
MiniSamorządu oraz

Lider Zespołu edukacji
wczesnoszkolnej

Wychowawcy klas

33. Warsztaty w „Mobilnym Planetarium“-zorganizowanie spotkania z okazji 
pierwszego dnia wiosny.

Ż. Bielenin
Wychowawcy klas

34. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi-dekoracja 
korytarza.

 M. Luranc, 
J.Wenda, 

D. Bąk
 KWIECIEŃ

35. „Marzycielska poczta” - wysyłanie pocztówek, listów, prezencików od 
klasy dla niepełnosprawnych dzieci. 
https://marzycielskapoczta.pl/wszystkie-profile-dzieci/

Opiekunowie
MiniSamorządu    

Wychowawcy klas

36. Wielkanocne życzenia. Wykonanie i wręczenie upominków. J. Bolek

37. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi-dekoracja 
korytarza.

H.Karpa
Opiekunowie

MiniSamorządu oraz
Lider Zespołu edukacji

wczesnoszkolnej

MAJ

38. 19 maja - „Dzień dobrych uczynków” - każda klasa losuje „dobry 
uczynek”, który musi wykonać w tym dniu.

Opiekunowie
MiniSamorządu

Wychowawcy klas

39. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi-dekoracja 
korytarza

Świetlica

https://marzycielskapoczta.pl/wszystkie-profile-dzieci/


CZERWIEC

40. Uroczystość „Złoty Brzdąc”
Dzień Dziecka

Wychowawcy klas
drugich:

E.Przemyk,
Ż. Bielenin

41. Cała Polska czyta dzieciom - „DZIECI – DZIECIOM”.
Biblioteka

Opiekunowie
MiniSamorządu

Wychowawcy klas

42. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi-dekoracja 
korytarza.

E.Przemyk

43. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019
Wychowawcy klas

trzecich:
 H.Karpa

Ż. Bielenin

CAŁOROCZNE AKCJE I PROGRAMY MINISAMORZĄDU SZKOLNEG
1. „BOOKCROOSSING W SZKOLE – kontynuacja akcji  wprowadzonej przez p. E.Przemyk- 

propagowanie akcji, opieka nad księgozbiorem. Wzbogacenie półki „BookCrossing” - zorganizowanie 

akcji pozyskiwania nowych pozycji książkowych. Odpowiedzialna: E. Przemyk.

3. „ DZIECKO W SIECI” – każdy wychowawca przeprowadzi w ciągu roku szkolnego przynajmniej 

jedne zajęcia z dziećmi z cyklu „Dziecko w sieci” - odpowiedzialni wychowawcy klas 1-3.

5. Fotoreportaże na stronie internetowej szkoły dotyczącej działalności klas 1-3 – odpowiedzialni 

fotoreporterzy klas 1-3 – E.Przemyk, Ż. Bielenin

Zagospodarowanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym – współpraca z Liderem Zespołu edukacji 

wczesnoszkolnej. Odpowiedzialni: J. Wenda, D. Bąk, M. Luranc

6. Akcja „DRZWI OTWARTE NASZEJ KLASY. WITAMY NOWYCH KOLEGÓW I KOLEŻANKI 

Z KLASY PIERWSZEJ”. Zaproszenie młodszych kolegów na zajęcia. Wspólny śpiew, tańce, zajęcia

 ruchowe  i plastyczne. Całoroczna akcja - odpowiedzialni wychowawcy klas 2-3.

                                                                                                  Opiekunowie: 
                                                                                                                        Bąk D.
                                                                                                                     Luranc M.
                                                                                                           

DNI OTWARTE NASZEJ KLASY. 



WITAMY NOWYCH KOLEGÓW I KOLEŻANKI Z KLASY PIERWSZEJ.

KLASA I UPOMINKI/ZAJĘCIA OTWARTE

(w ciągu roku szkolnego)

Ia

(M. Luranc, J.Wenda)

KLASY:

3a (D. Bąk, R, Zemlik)

Ib

(M. Babula)

KLASY:

2b ( Ż. Bielenin)

Ic

(J. Bolek)

KLASY:

2a (E. Przemyk), 3a ( H. Karpa)


