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  Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu 

przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego 

uczestnictwa w życiu Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie. Rozwijanie 

samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. 

Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, 

indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania 

własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, 

funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły.  

  Mały Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające  

ze Statutu szkoły. Planu wychowawczego” oraz realizował własne założenia 

mające na celu aktywizowanie uczniów. Będzie realizował zadania zgodne  

z misją i wizją szkoły.  

 

Postanowienia ogólne i struktura organizacyjna: 

1. W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski. 

2. Mały Samorząd wybierany jest na drodze losowania przez wszystkich 

uczniów klas I-III.  

3. Kandydatami do Małego Samorządu Uczniowskiego są tylko osoby z klas III.  

4. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu, 

współpracując z dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami. 

 

Cel główny: 

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III. 

 

Cele szczegółowe: 

 Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr  27  

im. Marii Konopnickiej w Krakowie.  

 Wspieranie i rozwijanie zdolności, zainteresowań i talentów uczniów. 



 Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów  

w młodszym wieku szkolnym. 

 Naukę samodzielności. 

 Uwrażliwianie na potrzeby innych. 

 Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od 

pierwszych lat nauki szkolnej. 

 Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających 

ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych m. in. Konwencja Praw 

Dziecka. 

 Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego  

w zespole. 

Założenia: 

 Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; 

 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; 

 Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, 

społeczności szkolnej oraz środowiska; 

 Zaangażowanie w szkolną stronę internetową i szkolnego Facebooka; 

 Organizacja i udział w akcjach charytatywnych; 

 Tworzenie dekoracji tematycznych; 

 Organizacja konkursów. 

Konkurs na przewodniczącego MSU.  

1. Złożenie kandydatury przez uczniów klas III. 

2. Przedstawienie na plakatach swoich pomysłów w działalności MSU. 

3. Kandydatami do MSU są:  

- Klasa III a – Natalia Słowikowska, 

- Klasa III b – Grzegorz Szpala,  

- Klasa III c – Lidia Tomasik,  

- Klasa III d – Liwia Bukowska. 

4. …. Odbyły się wybory do MSU. Głosowali wszyscy obecni uczniowie klasI-III.  

5. Wyniki głosowania:   

 



Przewodniczący: 

I m Liwia Bukowska kl. 3d - 56 głosów 

Zastępcy: 

II m Natalia Słowikowska  kl. 3a - 39 głosów 

III m Grzegorz Szpala kl. 3b - 38 głosów 

IV m Lidia Tomasik kl. 3c -28 głosów 

Wszystkie wyżej wymienione osoby zostały członkami Małego Samorządu 

Uczniowskiego.  

 

Zadania Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022: 

Wrzesień 

- Przedstawienie kandydatów do MSU. 

- Międzynarodowy Dzień Kropki. 

- Wybór Rzecznika Praw Ucznia. 

Październik 

- Wybór członków Małego Samorządu Uczniowskiego. 

- Zebranie MSU i ustalenie planu pracy.  

- Opracowanie planu pracy MSU na rok szkolny 2021/2022. 

- Stworzenie platformy Classroom do celów komunikacyjnych. 

Listopad 

- Aktualizacja strony internetowej i facebooka szkolnego. 

- Zebranie MSU. 

- Dzień Pluszowego Misia. 

- Opracowani regulaminu MSU.  

 

Grudzień  

- Mikołajki. 

- Zebranie MSU. 

- Organizacja życzeń świątecznych.  

Styczeń  

- Zebranie MSU. 



Luty 

- Zebranie MSU. 

- Organizacja Międzynarodowego Dnia Pomocy Potrzebującym – zbiórka 

przeniesiona na termin późniejszy /pomoc w zbiórce dla osób z Ukrainy/ 

Marzec 

- Zebranie MSU. 

Kwiecień 

- Zebranie MSU. 

- Organizacja Dnia Bezdomnych Zwierząt – zbiórka żywności i potrzebnych rzeczy do 

krakowskiego schroniska.  

- Akcja Świąteczna MSU.  

- Organizacja Dnia Kostki Rubika.  

Maj 

- Zebranie MSU. 

 

Czerwiec 

- Zebranie MSU. 

 


