
 
Mały Samorząd Uczniowski – NSP 47 Fundacji „”PRIMUS  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Mały Samorząd jest częścią Samorządu Uczniowskiego NSP 47 w Warszawie, z którym 
współpracuje.  
2. Członkami MS są uczniowie klas 1-3.  
3. Pracą MS kierują Opiekunowie oraz w określonej części Rada MSU, która jest głównym 
organem Samorządu, na czele, której stoi Przewodniczący.  
 

CELE DZIAŁANIA MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.  
2. Rozwijanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.  
3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie – wdrażanie 
demokratycznych form współżycia i współdziałania w I etapie kształcenia.  
4. Uczenie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.  
5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.  
6. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.  

 
7. Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego.  
 
PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
1. Przedstawiciele MSU, na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej, mogą 
uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  
2. Wspólnie z dorosłymi MSU troszczy się o ład i porządek w szkole i wokół szkoły.  
3. Członkowie MSU czuwają nad przestrzeganiem zasad zawartych w regulaminie ucznia NSP 
nr 47.  
4. Rada MS ma obowiązek opracować do końca października plan pracy MSU, a pod koniec 
roku dokonać podsumowania.  
5. Na posiedzeniu podsumowującej Rady Pedagogicznej, opiekun MSU lub przewodniczący, 
przedstawia sprawozdanie z działalności MSU.  
6. Informuje społeczność szkolną o swoich działaniach na tablicy MSU.  
7. Członkowie MS sumienne wywiązują się z powierzonych zadań.  
8. Mały Samorząd ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady 
Pedagogicznej – w porozumieniu z opiekunem MSU.  
 



ORDYNACJA WYBORCZA  
1. Prawo wyboru do Rady MSU przysługuje każdemu uczniowi klas I-III, który jeszcze nie był 
członkiem Rady MSU.  
2. Wybory do Rady MS, poprzedzone kampanią  odbywają się w październiku każdego roku.  
3. Każda klasa zgłasza nie więcej niż trzech kandydatów, wyłonionych w tajnym głosowaniu 
zwykłą większością głosów.  
4. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w sposób uczciwy i kulturalny.  
5. Każdy uczeń klas 1-3 ma prawo oddać jeden głos na kandydata ze swojej klasy i jeden głos 
na pozostałych kandydatów.  
6. Wyniki głosowania podawane są do publicznej wiadomości.  

7. W skład Rady MS wchodzi 9 osób, które otrzymały największą liczbę głosów w wyborach.  
8. Przewodniczącego wybierają Opiekunowie MSU. 
9. Kadencja Rady MS trwa 1 rok szkolny.  
 
PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA MAŁEGO SAMORZĄDU  
1. Wszystkie decyzje podjęte przez Radę MSU muszą być zaakceptowane przez Opiekuna, 
który, pełni także funkcję doradczą i opiekuńczą Samorządu.  
2. Opiekun powołuje i w pełni uczestniczy (z prawem głosu) we wszystkich zebraniach Rady.  
3. Opiekun zawsze uczestniczy we wszystkich formach działalności Samorządu.  
4. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić 
uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Przewodniczący Małego Samorządu Uczniowskiego wchodzi w skład Zarządu Samorządu 
Uczniowskiego.  
2. Zebrania Rady odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.  
3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 
negatywnie oceniani.  
4. Rada Samorządu w toku kadencji, na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień 
w planie pracy MSU.  
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  

	


