
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program działalności 

MINI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

klas I-III 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach 

w roku szkolnym 2019/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Opiekunowie:   

                                                             Luranc Małgorzata 

                                                                Heród Katarzyna       

                                                                       

                                                               
 

 



 

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 wejdą, lecz mają 

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.  

  Z tego względu na terenie naszej placówki, oprócz Samorządu Uczniowskiego, działa Mini 

Samorząd 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 Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły i Statutu Szkoły oraz jest 

dostosowany do oczekiwań dzieci i nauczycieli. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 

* Działania ujęte w programie realizowane będą przez Mini Samorząd Uczniowski i jego 

opiekunów jako priorytetowe w roku szkolnym 2019/2020. 

* Program działalności Mini Samorządu ma pomóc w kształtowaniu postaw społecznych oraz 

wdrażać do samorządności, kreatywności i aktywności. 

* Integralną częścią programu jest Harmonogram pracy Mini Samorządu, 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 być on modyfikowany w trakcie 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 szkolnych 

i środowiskowych. 

* 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. 

* Organizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów klas I – III. 

 

METODY PRACY: 

* Rozmowa, dyskusja, pogadanka. 

* Praktyczne działania. 

 

ZADANIA OPIEKUNÓW  MINI SAMORZĄDU 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 współorganizacją 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 Mini Samorządu, relacji i fotorelacji znajdujących się na stronie internetowej szkoły, rozmów 

z Radą Mini Samorządu, uczniami i nauczycielami.   

 Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do udoskonalenia programu oraz usprawnienia form 

pracy. Ponadto na pierwszy okres i koniec roku szkolnego opiekunowie Mini Samorządu opracują 

sprawozdanie z realizacji programu wraz z wnioskami do dalszej pracy, które zostanie złożone 

dyrektorowi oraz przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Harmonogram pracy Mini Samorządu Uczniowskiego w klasach I – III   

w roku szkolonym 2019/2020 

 

 
 

 

L.P 

 

ZADANIA DO REALIZACJI 
 

 
ODPOWIEDZIALNI 

 WRZESIEŃ 
 

1. Opracowanie Planu pracy MS zgodnie z Programem Profilaktyczno – 

Wychowawczym szkoły. 

 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

2. BEZPIECZNA PRZERWA: 

– gazetka ścienna na korytarzu szkolnym „Zasady bezpiecznej 

przerwy”, 

– karty na drzwi do każdej klasy 1-3 z zasadami bezpiecznej 

przerwy, omówienie zasad w klasach 

– Apel porządkowy – przypomnienie zasad bezpiecznego 

zachowania się w szkole podczas przerw. 

 

 

 
M. Luranc 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

3. Dzień kropki (16 IX ) - „Od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna” - 

odkrywamy talenty. 

Kropkowa akcja na korytarzu szkolnym. 

 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 

 

4. Wybory do Rady Mini Samorządu Uczniowskiego. Opiekunowie  

Mini Samorządu 

 

5. 

 

Dzień chłopaka – wybór w każdej klasie „Super Chłopaka”. Rozdanie 

dyplomów. 

 

Wychowawcy klas 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

 

6. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza. 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

Ż. Bielenin 

 
Opiekunowie  

Mini Samorządu 

Opiekunowie  

Mini Samorządu, 

Wychowawcy klas 

PAŹDZIERNIK 
 

7. „Tydzień uśmiechu” (4.10 – 10.10) – współpraca z Zespołem Integracji 

w realizacji programu “KUMPEL”:    - 4 października - dzielimy się 

uśmiechem i dobrym słowem, przychodzimy ubrani w radosne kolorowe 

barwy z przypiętymi wesołymi, żółtymi buźkami różnej wielkości. 

- „Klasowy plakat uśmiechu” (do 10.10) – wystawa plakatów na „Dzień 

ślubowania pierwszoklasistów”. 

 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 

U.Grzywa 

 

8.  Życzenia i upominki z okazji DEN. 

Poczta z życzeniami z okazji DEN „Uśmiech dla nauczyciela” - dzieci dla 

nauczycieli. 

Wychowawcy klas 

trzecich 

 

Opiekunowie 

Minisamorządu 



9. 

 

 

 

 

 

 

 W ramach profilaktyki zdrowotnej i programu „Owoce i warzywa                       

w szkole” - współpraca z Zespołem Edukacji Wczesnoszkolnej: 

– Święto jabłka (24.10)– przychodzimy ubrani w kolorach jabłka                 

z motywem lub emblematem tego owocu. Wykonujemy w klasach prace 

plastyczne „Jabłko” (wykonanie jabłka w różnych technikach 

plastycznych) – umieszczenie prac na korytarzu szkolnym. 

Przeprowadzenie  w klasach zajęć  o konieczności zdrowego odżywiania 

i walorów zdrowotnych jabłka i innych owoców.    

– „Pyszne witaminki” - wykonujemy dania z owoców i warzyw: 

sałatkę, soki, kanapki  itp. wg własnych pomysłów i inwencji – degustacja 

międzyklasowa na korytarzu szkolnym (16 lub 17.10) 

 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 

J. Wenda - Lider 
Zespołu EW 

 

 

 
Opiekunowie  

Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 

J. Wenda - Lider 

Zespołu EW 

10. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza. 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

 

M. Luranc 

J. Wenda 

 
Opiekunowie  

Mini Samorządu 

LISTOPAD 

 
11. „Pamiętamy...”– zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli naszej 

szkoły. 

 

Wychowawcy klas 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

12. 5 listopada – obchody Dnia Postaci z Bajek Opiekunowie  

Mini Samorządu 

 

13. 

 

Święto 11- Listopada – bierzemy udział w uroczystej akademii z okazji 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę, wykonujemy kotyliony wg 

własnych pomysłów. 

 

 

Opiekunowie 

MiniSamorządu 

Wychowawcy klas 

 

14. 

Zważ swoje serce – udział w akcjach charytatywnych  „Góra grosza”, 

„Poduszka dla maluszka” i innych – współpraca z Sejmikiem Jedynki, 

Wolontariatem 

 

Akcja dla klas 1-3 „Maskotki dla Karetek” 

 

Wychowawcy klas 

Sejmik Jedynki 

Wolontariat 

 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

Ż. Bielenin 

15. „Tydzień życzliwości” (21-27 listopada) - współpraca z Zespołem 

Integracji w realizacji programu “KUMPEL”: 

• „Życzliwy Kolega, Życzliwa Koleżanka”-  wybranie      

           w klasach najżyczliwszych uczniów, wręczenie orderów     

           życzliwości (21 listopada) 

• wykonanie tablicy życzliwych - fotogaleria pt.  „Znajdź się wśród 

najżyczliwszych” 

• „Drzewo życzliwości” - zawieszanie życzeń i pozdrowień na 

gałązkach drzewa znajdującego się na korytarzu szkolnym 

• „Poczta dobrych wiadomości”, opracowanie „Kart dobrej 

wiadomości” 

Opiekunowie Mini 

Samorządu 

Wychowawcy klas 

 

 
 

U. Grzywa – Lider 

zespołu integracji 

Opiekunowie 

Minisamorządu 

16. 

 

Andrzejki - dzień wróżb i zabaw Wychowawcy klas 

 

17. W ramach profilaktyki zdrowotnej i programu „Owoce i warzywa                       

w szkole” - współpraca z Zespołem Edukacji Wczesnoszkolnej: 

- Konkurs międzyklasowy na klasową książkę „Warzywa i owoce w roli 

głównej” (do 29.11) – wystawa prac na korytarzu szkolnym. 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 



18. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza 

 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

S. Szczerbowska 

A. Maciewicz 

 
 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

 GRUDZIEŃ 
 

 

19. 

 

„Klasowe mikołajki” - spotkanie z Mikołajem 

Wychowawcy klas 

A. Maciewicz 

 

20. 

 

Świąteczne dekoracje klas – uczniowskie pomysły i inspiracje 

 

Wychowawcy klas 

 

21. Bożonarodzeniowy konkurs plastyczno-techniczny. Wykonanie wystawki 

prac uczniów na korytarzu szkolnym. 

 

Opiekunowie 

Mini Samorządu 

 

22. 

 

Szkolny przegląd kolęd i pastorałek „Kolędujemy przy choince.” 

J.Gasidło 

M. Luranc 

Wychowawcy klas 

 

23. 

 

Wykonanie świątecznych upominków, życzenia bożonarodzeniowe 

 

Ewa Przemyk 

Katarzyna Heród 

24. 

 

Wigilie klasowe 

 

Wychowawcy klas 

25. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza. 

 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

 

D. Englart 
 

Opiekunowie 

MiniSamorządu 

STYCZEŃ 
 

 

26. 

 

„Tydzień dobrych prezentów” - (09 - 15 stycznia) - współpraca                               

z Zespołem Integracji w realizacji programu “KUMPEL”: 

- losowanie klas (1-8) – wykonanie dla uczniów wylosowanej klasy 

prezentów. 

U. Grzywa – Lider 

zespołu integracji 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 

 Dzień Babci i Dziadka  - organizowanie uroczystości klasowych dla babć  

i dziadków. 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

27. 

 

Apel podsumowujący I półrocze, przypomnienie zasad bezpiecznego 

zachowania się podczas zabaw zimowych. 

Dyrektor Szkoły 

28. 21.01 „Dzień maski karnawałowej” - uczniowie przychodzą do szkoły                

w maskach karnawałowych (maski można wykonać na zajęciach) 

 

Opiekunowie  

Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 

29. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza. 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

 

 

M.Babula 

 
Opiekunowie 

MiniSamorządu 



 LUTY 
 

30. Zabawa karnawałowa. 

 

Rada Rodziców 

wychowawcy klas 

 

31. 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (11lutego) 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

32. “Kogo lubię?” - poczta walentynkowa (14 lutego) 

 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

33. Randka w ciemno z literaturą – akcja bookcrossingowa Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

E.Przemyk 

34. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza. 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

 

J. Bolek 

 
 Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

 MARZEC 
 

31. Dzień Kobiet - wybór w każdej klasie „Super dziewczyny”. Rozdanie 

dyplomów. 

 

Wychowawcy klas 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu  

 

32. 

 

Dzień otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów - współpraca 

z Zespołem ds. Edukacji Wczesnoszkolnej 

 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu oraz 

Lider Zespołu EW 

Wychowawcy klas 

 

33. 

 

20.03. PLANETARIUM MOBILNE – zajęcia dla klas 1-3 

 

 

Ż. Bielenin 

34. “Tydzień pomocnej dłoni” (20 – 26 marca) - współpraca                               

z Zespołem Integracji w realizacji programu “KUMPEL”: 

– wykonanie dłoni z propozycjami “Czym się interesuję, w czym 

jestem najlepszy, w czym mogę pomóc” 

– Akcja charytatywna - „Marzycielska poczta” - wysyłanie 

pocztówek, listów, prezencików od klasy dla niepełnosprawnych dzieci. 

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

 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 

U. Grzywa 

35. Wielkanocny konkurs plastyczno-techniczny. 

 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

36. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza. 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

 

E.Przemyk, 

K. Heród 

 
Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

 KWIECIEŃ 
 

 

37. 

 

 

Wielkanocne życzenia. Wykonanie i wręczenie upominków. 

D. Englart 

S. Szczerbowska 

A. Maciewicz 

38. „Turniej przyrodniczo - ekologiczny” dla klas trzecich z okazji Dnia Ziemi 

 

 

M.Luranc 

S. Szczerbowska 

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


39. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza. 

 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

 

A. Kobylanka 

 
 

 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

MAJ 

 
 

40. 

 

 

 

Kolorowy maj – kolorowe piątki 

 

8 maja – niebieski, granatowy 

15 maja – czerwony, różowy, fioletowy 

22 maja – zielony 

29 maja – żółty, pomarańczowy 

 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 

41. Dzień niezapominajki – zorganizowanie mini gry terenowej na terenie 

szkoły. 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

 

42. 

 

Obchodzimy 100 lat urodzin Karola Wojtyły (28 maja) 

 

 

Siostra Z. Uryć 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

Wychowawcy klas 

39. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

 

H. Karpa 

 

 
Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

CZERWIEC 

 
 

40. 

 

 

 

Uroczystość „Złoty Brzdąc” - Dzień Dziecka 

Wręczenie statuetki „DOBREGO KUMPLA” 

 

Wychowawcy klas 

drugich 

U.Grzywa 

 

41. „Cała Polska czyta dzieciom” - czytanie książek, opowiadań przez 

kolegów i koleżanki ze starszych klas – współpraca z Sejmikiem Jedynki 

Urządzenie kącików czytelniczych. 

 

 

Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

Wychowawcy Klas 

Iwona Wójcik – 

opiekuj SJ 

42.  

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 

Wychowawcy klas 

trzecich. 

 

43. Zagospodarowanie gazetki ściennej pracami plastycznymi - dekoracja 

korytarza 

Aktualizacja informacji na tablicy Mini Samorządu. 

MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini Samorządu 

Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły 

Wychowawcy klas 

1-3 

 
Opiekunowie 

 Mini Samorządu 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

propagowanie akcji, opieka nad księgozbiorem. Rozszerzenie działań BookCrossingowych o warsztaty 

stolarsko – projektowe, których wynikiem będzie stworzenie mikrobiblioteki dostępnej na terenach 

„zielonych” szkoły. 

 

2. „ 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. 

 

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

opiekunowie Mini Samorządu, fotoreporterzy klas 1-3, wychowawcy. 

Zagospodarowanie gazetki ściennej „ Nowinki klas 1-3” na korytarzu szkolnym – M. Luranc, K. Heród 

 

4. BEZPIECZNA PRZERWA – propagowanie bezpiecznego spędzania czasu na przerwach 

śródlekcyjnych – apele, informacje na gazetce ściennej na korytarzu, zasady „Bezpiecznej przerwy” na 

drzwiach każdej klasy. 

 

5. „WARZYWA I OWOCE W SZKOLE” - w ramach profilaktyki zdrowotnej oraz programu „Owoce                       

i warzywa w szkole” zaprojektowanie i realizowanie działań ze współpracą z Zespołem Edukacji 

Wczesnoszkolnej. 

 

6. KUMPEL - w ramach realizacji programu “KUMPEL” - przygotowanie i realizacja działań dla klas 

młodszych. Zorganizowanie: tygodni: UŚMIECHU, ŻYCZLIWOŚCI, PREZENTÓW, POMOCNEJ 

DŁONI – współpraca z Zespołem ds. Integracji. 

 

 

  Mini Samorząd Uczniowski będzie podejmował również działania we współpracy z Samorządem 

Szkolnym, biblioteką, świetlicą szkolną oraz iine wynikające z bieżącej działalności szkoły, dlatego też 

zastrzega sobie prawo do zmian w planie pracy. 

 

 

                                                                                                  Opiekunowie:                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                        M. Luranc  

                                                                                                                        K. Heród  

                                                                                                            

 

 

 


