
Plan pracy „Małego Samorządu Uczniowskiego" 

na rok szkolny 2016/2017 

 

Cel główny 

• Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III 

Cele szczegółowe 

• Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach 

• 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 społeczną, regionalną, zdrowotną i 

ekologiczną 

Formy realizacji: 

• Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych 

• Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka 

• Organizowanie akcji charytatywnych 

• Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami 

• Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III. 

 



 

Zadania 

 

 

Realizacja 

 

Uwagi 

1. Wybory do Rady MSU. 
2. Zaplanowanie pracy MSU. 
3.  Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki- 

konkurs plastyczny. 
4. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 

pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi 

tabliczkę mnożenia znają”. 

5. Udział w Ślubowaniu klas pierwszych. 

 
 
 
 
Wrzesień 
 
 

 

 

1. Obchody Dnia Uśmiechu. 
2. Konkurs literacki „Wierszyk dla mojej Pani” z 

okazji Dnia Nauczyciela. Przygotowanie laurek. 
3. „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy"  (rzeźby 

owocowo - warzywne) - konkurs. 
4. Ogłoszenie konkursu na najładniejszy zeszyt 

cz. I. 
 

 
 
 
Październik 

 

1. Uczczenie pamięci poległych żołnierzy, 
zapalenie zniczy. 

2. Dzień Praw Dziecka - przygotowanie gazetki 
okolicznościowej. 

3. Obchody Dnia Postaci z Bajek. 
4. Dyskoteka andrzejkowa. „ Salon wróżb”. 
5. Akcja "Biała wstążka" 

 

 
 
 
 
Listopad 

 

1. "Mikołajki - mam ze sobą coś czerwonego" - 
zabawa mikołajkowa. 

2. „Nasz klasowy, śniegowy bałwanek”- konkurs 
klas na rzeźbę ze śniegu. 

3. Najpiękniejsza bombka świąteczna” – konkurs 
na  samodzielnie wykonaną bombkę. 

 
 
Grudzień 

 

1. Konkurs kolęd. 
2. „Moi kochani dziadkowie”- konkurs plastyczny. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy 

zeszyt. 
 

 
 
 
Styczeń 

 

1. Walentynki- poczta. 
2. Ogłoszenie konkursu na najładniejszy zeszyt 

cz. II. 
 

 
Luty 

 

 
1. Udział w przygotowaniu Święta Szkoły. 

 

 
Marzec 

 

1. Dzień Ziemi – przygotowanie imprezy dla 
uczniów klas III. 

 
 

 



2. Konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną. 
3. Kiermasz wielkanocny. 

 

 
Kwiecień 

 
1. Konkurs literacki "Wiersz o mamie". 
2. Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy 

zeszyt. 
 

 

 
 
Maj 

 

1. Piknik rodzinny- przygotowanie loterii 
fantowej. 

2. Konkurs plastyczny „ Bezpieczne wakacje” 
 

 
 
Czerwiec 

 

Plan pracy samorządu jest planem otwartym. 

Przewodnicząca MSU – Julia Gref  kl. III b 

 Zastępca  - Emilia Kłoczko kl. III a 

 Sekretarz – Filip Ruszewski  KL. III b 

Członkowie- Aleksandra Staranowicz, Antoni Krupa,  Nikola Karpowicz, Amelia 

Szymanowska, Piotr Kamiński, Hanna Jurewicz, Jakub Golub, Radek Kozłowski, Kacper  

Węgrowski. 

 

Opiekun- Agnieszka Krysztofik 

 


