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Regulamin zawiera: 

I. Postanowienia ogólne. 

II. Organy Małego Samorządu Uczniowskiego. 

III. Zadania opiekunów Małego Samorządu Uczniowskiego. 

IV. Formy realizacji. 

V. Dokumentacja Małego Samorządu Uczniowskiego. 

VI. Postanowienia końcowe. 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Mały Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Henryka 

Sienkiewicza w Radomiu uczęszczający do klas I-go etapu kształcenia. 

2. Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 9 w Radomiu. 

3. Celem działalności Małego Samorządu Uczniowskiego jest: 

 reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomiu; 

 kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym; 

 stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki 

szkolnej; 

 wczesne przygotowanie uczniów 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. 

4. Mały Samorząd Uczniowski broni praw człowieka, praw uczniowskich, czuwa nad ich 

przestrzeganiem. 

 

II. Organy Małego Samorządu Uczniowskiego. 

1. Samorządy Klasowe składają się z 3 osób, wybieranych na początku roku szkolnego spośród 

uczniów danej klasy. 

2. Mały Samorząd Klasowy składa się z: 

- Przewodniczącego, 

- 2 Zastępców Przewodniczącego. 

3.   Mały Samorząd Uczniowski współpracuje z Samorządem Uczniowskim klas IV-VI. 

4.   Mały Samorząd Uczniowski: 

 opracowuje projekty i realizuje działania na podstawie propozycji Samorządów Klasowych; 
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 zatwierdza plan pracy przewidziany na dany rok szkolny; 

 czuwa nad prawidłową pracą całej społeczności uczniowskiej; 

 reprezentuje społeczność uczniowską z I etapu kształcenia przed Radą Rodziców, Radą 

Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły. 

 

III. Zadania opiekunów Małego Samorządu Uczniowskiego. 

Opiekunami MSU są wybrani nauczyciele klas I-III, którzy czuwają nad całokształtem prac Małego 

Samorządu Uczniowskiego. Pośredniczą między uczniami, a Dyrektorem i innymi nauczycielami. 

Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską. 

Do głównych zadań należą: 

1. Aktywizowanie dzieci do brania czynnego udziału w życiu szkoły. 

2. Kształtowanie zainteresowań uczniów i ich właściwe ukierunkowanie, motywowanie do udziału 

w konkursach, apelach, wystawach, zbiórkach dla potrzebujących, pracy na rzecz innych. 

3. Pobudzanie do efektywnego współdziałania w zespole klasowym i pracy w grupie, budzenie 

pozytywnych uczuć w stosunku do drugiego człowieka. 

4. Zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania świata, wdrażanie do racjonalnego organizowania 

i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 

5. Wdrażanie do podejmowania obowiązków i odpowiedzialność za ich realizację, doskonalenie 

sprawności działania. 

6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania. 

 

IV. Formy realizacji. 

1. Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych. 

2. Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Ucznia. 

3. Organizowanie akcji charytatywnych. 

4. Współpraca z różnymi instytucjami. 

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

 

V. Tryb przeprowadzania wyborów do Małego Samorządu Uczniowskiego. 

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 

2. Kandydatami do MSU są uczniowie klas II i III, którzy są członkami Samorządów Klasowych. 

3. Wybory odbywają się w dwóch etapach: 

- pierwszy etap: wybór Samorządów Klasowych; 

- drugi etap: wybór do MSU spośród wcześniej podanych przedstawicieli każdej z klas. 

4. Wybory odbywają się pod nadzorem Komisji Wyborczej w skład, której wchodzą opiekunowie 

MSU oraz po jednym przedstawicielu z klas III. 

5. Procedura wyborów (harmonogram głosowania, listy kandydatów) ustalana jest przez opiekunów 

MSU oraz Samorządy Klasowe na zebraniu ogólnym. 

6. Kadencja wybranych osób do MSU trwa 1 rok. 
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VI. Dokumentacja Małego Samorządu Uczniowskiego. 

1. Regulamin Małego Samorządu. 

2. Tabela spotkań Małego Samorządu Uczniowskiego z opiekunami. 

3. Tabela planu pracy MSU na dany rok szkolny. 

4. Sprawozdania z realizowanych zadań Małego Samorządu Uczniowskiego (zabawy 

okolicznościowe, akcje, dyskoteki, inscenizacje). 

5. Regulaminy i sprawozdania z konkursów organizowanych przez MSU. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

Wszystkie sprawy, które pojawiają się w trakcie działalności MSU, a co do których nie ma odniesienia 

w regulaminie, będą rozstrzygane na spotkaniach MSU. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do 

wprowadzenia zmian w planie działań Małego Samorządu Uczniowskiego. 

 


