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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach 

 

 

 

 

 

Program działalności 

MINISAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

klas I-III w roku szkolnym 2021/22 

 

 

 
Opiekunowie: 

Lider - Aneta Kobylanka 

Członkowie: Dorota Bąk, Henryka Karpa, Ewa Mazur 
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WSTĘP: 

        Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów zajmuje                 

w naszej szkole szczególnie ważne miejsce i stanowi jedną z ważniejszych kwestii                     

w procesie wychowania. Uczniowie już od pierwszego etapu edukacyjnego zachęcani są 

do 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. 

CEL GŁÓWNY: 

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I –III.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Reprezentowanie ogółu uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach. 

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 (Konwencja Praw Dziecka). 

8. Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole. 

9. Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną, zdrowotną                   

i ekologiczną. 
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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. Współudział w organizacji uroczystości oraz imprez szkolnych. 

7. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.  

8. Organizacja konkursów dla uczniów klas I – III.  

9. Prowadzenie tablicy informacyjnej Minisamorządu Uczniowskiego.  

 

METODY PRACY  

1. Rozmowa, dyskusja, pogadanka 

2. Praktycznego działania. 

 

ZADANIA OPIEKUNÓW MINISAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  

1. Czuwanie nad całokształtem prac samorządu.  

2. Pośredniczenie między uczniami, Dyrektorem i innymi nauczycielami.  

3. Doradztwo i wspomaganie w zakresie inicjatyw uczniowskich.  

 

EWALUACJA PROGRAMU: 

        Program monitorowany będzie na bieżąco w toku jego realizacji. 

Ewaluacja podsumowująca przeprowadzana zostanie na koniec roku szkolnego. 

Wynikała będzie z obserwacji, analizy 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. Opiekunowie Minisamorządu 

opracują sprawozdanie z realizacji programu wraz z wnioskami do dalszej pracy. 

Sprawozdanie przedstawione zostanie Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej na 

posiedzeniu Rady kończącym rok szkolny 2021/22. 
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Plan pracy Minisamorządu Uczniowskiego  
w klasach I-III w roku szkolnym 2021/22 

 

 
 

L.P 
 

ZADANIA DO REALIZACJI 
 

 
ODPOWIEDZIALNI 

  
WRZESIEŃ 

 
1. Opracowanie Planu pracy MS zgodnie z Programem 

Profilaktyczno – Wychowawczym szkoły. 
 

Opiekunowie 
Minisamorządu 

 

2. Uroczystość powitania klas I w społeczności szkolnej. 
 

Wychowawcy klas 3 

3. Bezpiecznie w szkole w czasie pandemii – omówienie zasad 
bezpiecznej nauki i zabawy w klasach I-III 
 

Wychowawcy  
klas 1-3 

4. Dekoracja korytarza szkolnego - zagospodarowanie gazetki 
ściennej pracami plastycznymi.  
 

 
Klasa 3a 

5. Aktualizacja informacji na tablicy Minisamorządu. 
 

Opiekunowie 
Minisamorządu 

6. MSU w sieci - aktualizacja informacji dot. działalności Mini 
Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły. 
 

Opiekunowie 
Minisamorządu 

7. Dzień Kropki (15 IX - środa ) - „Od niewielkiej kropki wszystko 
się zaczyna” - odkrywamy talenty – święto kreatywności, odwagi           
i zabawy. 
„Kropkowe prace plastyczne” + fotorelacja. 
 

 
Wychowawcy 

klas 1-3 

8. Wybory do Rady Minisamorządu Uczniowskiego. Opiekunowie 
Minisamorządu 

9. 23.IX (czwartek) – Pierwszy Dzień Jesieni – Dzień Spadającego 
Liścia - witamy nową porę roku strojem w jesiennych barwach + 
fotorelacja. 
 

Wychowawcy  
klas 1-3 

10. 
 

30.IX (czwartek) - Dzień Chłopaka – wybór w każdej klasie „Super 
Chłopaka”. Rozdanie dyplomów + fotorelacja 
 

M.Luranc 
Wychowawcy  

klas 1-3 

 
PAŹDZIERNIK 

 
11. Dekoracja korytarza szkolnego - zagospodarowanie gazetki 

ściennej pracami plastycznymi.  
 

 
Klasa 3b 
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12. 1.X (piątek) – „Światowy Dzień Uśmiechu”.  
Bezpieczny uśmiech dla znajomych i nieznajomych – uśmiechnięte 
emblematy i gadżety. Lekcje z uśmiechem (żarty, dowcipy itp.)  + 
fotorelacja  

 
Wychowawcy  

Klas 1-3 
 

13. Wykonanie  kartek z życzeniami dla nauczycieli i pracowników 
szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej + fotorelacja. Wręczenie 
kartek. 

D.Bąk, B.Kochman 
Wychowawcy  

Klas 2,3 

14. Akcja promująca zdrowy sposób odżywiania oraz higienę  
spożywania  posiłków. Smaczne i zdrowe są nasze drugie 
śniadania. Przeprowadzenie w klasach  zajęć promujących zdrowe 
odżywianie. 

S.Szczerbowska 
J.Łukowicz 
Ż.Bielenin 

Wychowawcy  
Klas 1-3 

15. Aktualizacja informacji na tablicy Minisamorządu. Opiekunowie 
Minisamorządu 

 
LISTOPAD 

 
16. Dekoracja korytarza szkolnego - zagospodarowanie gazetki 

ściennej pracami plastycznymi.  
 

 
Klasa 3c 

17. „Pamiętamy...”–  odwiedzenie miejsca pamięci, zapalenie zniczy. Wychowawcy  
Klas 1-3 

 
18. Święto 11- Listopada –  prezentacja galerii prac o tematyce 

niepodległościowej na korytarzu szkolnym. Zamieszczenie galerii 
na stronie internetowej szkoły. 
 

Wychowawcy  
Klas 1-3 

 

19. 
 

Klasowe Andrzejki - dzień wróżb i zabaw. Wychowawcy  
Klas1-3 

20. Aktualizacja informacji na tablicy Minisamorządu. Opiekunowie 
Minisamorządu 

 
GRUDZIEŃ 

 
21. Dekoracja korytarza szkolnego - zagospodarowanie gazetki 

ściennej pracami plastycznymi.  
 

 
Klasa 2a 

22. 
 

„Klasowe mikołajki” + fotorelacja Wychowawcy klas 
 

23. Konkurs o tematyce bożonarodzeniowej – realizowany podczas 
zajęć w szkole – „Ozdoba świąteczna” np.: aniołek, choinka, 
bombka itp. Forma dowolna. 

Wychowawcy klas 
Opiekunowie 

Minisamorządu 

24. Pierwszy Dzień Zimy – witamy nową porę roku strojem w 
kolorach zimowych (biały, niebieski) + fotorelacja. 

Wychowawcy  
Klas 1-3 

 
25. Wigilijka klasowa + Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wychowawcy  

Klas 1-3 
26. Aktualizacja informacji na tablicy Minisamorządu. Opiekunowie 

Minisamorządu 
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STYCZEŃ 

 
27. 

 
Dekoracja korytarza szkolnego - zagospodarowanie gazetki 
ściennej pracami plastycznymi.  
 

 
Klasa 2b 

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

Wychowawcy  
Klas 1-3 

29. Dzień Babci i Dziadka – klasowe świętowanie. Wychowawcy  
Klas 1-3 

30. 
 
 

Apel podsumowujący I półrocze, przypomnienie zasad 
bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych. 

Dyrektor Szkoły 

31. Aktualizacja informacji na tablicy Minisamorządu. Opiekunowie 
Minisamorządu 

 
LUTY 

 
32. Zabawa karnawałowa. 

 
Rada Rodziców 

Wychowawcy klas 

33. Dzień Bezpiecznego Internetu (8 luty – wtorek) Wychowawcy  
Klas 1-3 

34. “Tłusty czwartek” (24.02) – słodki poczęstunek w klasach. 
 

Rada Rodziców 
Wychowawcy klas 

35. Pączek dla Afryki – akcja charytatywna. Wychowawcy klas 
36. Poczta walentynkowa (14 luty - poniedziałek) E.Przemyk, 

K.Pawela 
37. Aktualizacja informacji na tablicy Minisamorządu. Opiekunowie 

Minisamorządu 
 

MARZEC 
 

38. Dekoracja korytarza szkolnego - zagospodarowanie gazetki 
ściennej pracami plastycznymi.  
 

 
Klasa 1a 

39. 8.03 (wtorek) Dzień Kobiet - wybór w każdej klasie „Super 
dziewczyny”.  Rozdanie dyplomów + fotorelacja. 
 

Wychowawcy  
Klas 1-3 

40. Konkurs „Warzywa i owoce w szkole”. 
 

Ż.Bielenin 
S.Szczerbowska 

J.Łukowicz 
Wychowawcy klas 

41. Pierwszy Dzień Wiosny 21.III (poniedziałek) - witamy nową porę 
roku strojem w kolorach wiosennych  + fotorelacja. 
 

Wychowawcy klas 

42. Dzień otwarty dla Przedszkolaków. Wychowawcy klas 
43. Aktualizacja informacji na tablicy Minisamorządu. Opiekunowie 

Minisamorządu 
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KWIECIEŃ 

 
44. Dekoracja korytarza szkolnego - zagospodarowanie gazetki 

ściennej pracami plastycznymi.  
 

 
Klasa 1b 

45. 22 kwietnia – „Dzień Ziemi” –  zajęcia edukacyjne, praca 
plastyczna, spacer uwrażliwiający uczniów na potrzeby naszej 
planety (do wyboru). 

Wychowawcy klas 

46. Turniej ekologiczny dla klas drugich. M.Luranc 
J.Wenda 

47. Aktualizacja informacji na tablicy Minisamorządu. Opiekunowie 
Minisamorządu 

 
MAJ 

 
48. Dekoracja korytarza szkolnego - zagospodarowanie gazetki 

ściennej pracami plastycznymi.  
 

 
Klasa 1c 

49. Majowe biało – czerwone święta. Galeria prac na korytarzu 
szkolnym. 
 

Wychowawcy klas 

50. 13.V (piątek) – Międzynarodowy Dzień Rodziny (15.V)  
Akcja: 2 godziny dla rodziny. 
 

H.Karpa, 
A.Kobylanka, 

E.Mazur 

51. 21.V - Dzień Kosmosu – zaj. edukacyjne, praca plastyczna. 
Planetarium. 
 

Wychowawcy klas 
Ż.Bielenin 

52. Aktualizacja informacji na tablicy Minisamorządu. Opiekunowie 
Minisamorządu 

 
CZERWIEC 

 
53. Uroczystość „Złoty Brzdąc” - Dzień Dziecka Wychowawcy  

klas II 
54. „Cała Polska czyta dzieciom” - czytanie książek, opowiadań przez 

kolegów i koleżanki ze starszych klas – współpraca z Sejmikiem 
Jedynki 
Urządzenie klasowych kącików czytelniczych. 

Opiekunowie 
MiniSamorządu 

Wychowawcy Klas 
Opiekun SJ 

55. Pierwszy Dzień Lata – stroje w radosnych, wakacyjnych kolorach. Wychowawcy  
Klas I-III 

56. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 – pożegnanie 
klas III 
 

Wychowawcy  
klas II i III 

 
 

CAŁOROCZNE AKCJE I PROGRAMY MINISAMORZĄDU SZKOLNEGO 
1. „BOOKCROOSSING W SZKOLE – kontynuacja akcji  wprowadzonej przez p. E. Przemyk - 
propagowanie akcji, opieka nad księgozbiorem.  
 
2. „ DZIECKO W SIECI” – każdy wychowawca przeprowadzi w ciągu roku szkolnego 
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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 Minisamorządu, fotoreporterzy klas 1-3, wychowawcy. 
 
 
Minisamorząd Uczniowski będzie podejmował również działania we współpracy                             
z Samorządem Szkolnym, biblioteką, świetlicą szkolną,  wynikające z bieżącej działalności 
szkoły oraz zdalnego nauczania (COVID-19) dlatego też zastrzega sobie możliwość 
wprowadzania zmian w planie pracy. 
 

 

 

 

Aneta Kobylanka      ……………………………………………………. 
 
Dorota Bąk                 ……………………………………………………. 
 
Henryka Karpa          ……………………………………………………. 
 
Ewa Mazur                  ……………………………………………………. 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeszcze, 1.IX.2021r. 


