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Wstęp 
Nazywam się Aleksandra Filipek, mam 15 lat i chodzę do lll klasy gimnazjum w Zespole 

Szkół Publicznych im. Jana Pawła ll w Łazach. W swojej pracy postanowiłam rozwaŜyć problem 

mało aktywnych, biernych samorządów szkolnych. Zagadnienie to jest mi szczególnie bliskie,  

gdyŜ rok temu byłam przewodniczącą samorządu szkolnego w gimnazjum. Dopiero teraz 

dostrzegam, jak mało zrobiłam dla społeczności szkolnej, a w tej pracy postaram się poszukać 

powodów, dlaczego tak się stało i co moŜna zrobić, aby samorząd szkolny miał rzeczywisty 

wpływ na Ŝycie szkoły.  
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Co to jest samorząd, i jakie są jego cele? 
 

Samorząd uczniowski jest jednym z czterech organów naszego gimnazjum, organizacją 

zrzeszającą wszystkich uczniów gimnazjum, jedynym reprezentantem ogółu uczniów  

(na podstawie artykułów 10-12, 22, rozdział lll Statutu Gimnazjum w Łazach). 

 

Rozdział lll art. 23 definiuje Samorząd Uczniowski: 

„Samorząd Uczniowski moŜe przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, w  szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c. prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań, 

d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

f. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem.” 

 

Mówiąc krótko, samorząd jest organizacją, która ma za zadanie reprezentować interesy 

wszystkich uczniów przed Radą Pedagogiczną i Dyrekcją.  
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Moja przygoda z samorządem 
 

Szkoła, do której chodzę, jest dość nowa (ma 5 lat) i być moŜe część problemów bierze 

się stąd, iŜ nie ma długich tradycji, które określałyby normy postępowania. W zeszłym roku,  

jak juŜ wspomniałam, sama zostałam przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Stało się to  

na skutek rezygnacji starszej koleŜanki, która zorientowała się, Ŝe ma zbyt duŜo zajęć i nie 

podoła obowiązkom głównego reprezentanta społeczności uczniowskiej. Alicja została wybrana  

na pierwszym zebraniu „trójek klasowych” – zarządu SU, składających się z przewodniczącego, 

zastępcy i skarbnika klasy. Po jej rezygnacji nie było chętnych na to stanowisko, dlatego ja się 

zgłosiłam (byłam takŜe skarbnikiem w swej klasie). Nie odbyły się Ŝadne wybory, więc wiele 

osób w szkole nie wiedziało, kto został nowym przewodniczącym (choć zawsze nazwiska 

zarządu wiszą w specjalnej gablocie). 

Przez cały rok starałam się pogodzić obowiązki szkolne z działalnością w SU, co nie było 

łatwe. Dziś juŜ wiem, jaki podstawowy błąd popełniłam: robiłam wszystko sama, zamiast 

organizować zespoły pomocników, sobie zostawiając koordynowanie działań. Będąc mądrzejszą  

o ten wniosek, postaram się sprawdzić, czy rok temu mogłam dokonać czegoś więcej dla szkoły, 

czy obecny zarząd SU lepiej radzi sobie z zadaniami i co moŜna zrobić, aby samorząd szkolny 

miał rzeczywisty wpływ na Ŝycie szkoły. 
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Sytuacja w mojej szkole 
 

W tym roku, pod wpływem koleŜanki, która przeniosła się do nas z sąsiedniej szkoły, zostały 

zorganizowane (przynajmniej w teorii) w pełni demokratyczne, bo tajne, równe, powszechne  

i bezpośrednie wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego (kiedy dalej w tej pracy będę mówić 

o radzie samorządu, zawsze będę miała na myśli zarząd, te 18 osób z „trójek” klasowych). 

Wybory cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. KaŜdy chciał zagłosować na swojego 

kandydata. Pojawił się jednak problem, kiedy poszczególne klasy miały wystawić choć po jednej 

osobie. Np. w mojej klasie nikt nie chciał zostać przewodniczącym. Ja i Ewa, która przez cztery 

lata z rzędu była przewodniczącą klasy, postanowiłyśmy wycofać się z samorządu w ogóle  

i skupić się całkowicie na nauce. W końcu namówiliśmy jedną z koleŜanek, ale ona traktowała  

to mało powaŜnie. Wszystkich przekonywała, Ŝeby tylko na nią nie głosowali. Pojawił się 

problem, czy naleŜy wszystkim pozwolić kandydować. Podniosły się głosy, Ŝe przewodniczący 

musi świecić przykładem, dlatego ma to być osoba co najmniej ze średnią powyŜej 4,75 i bardzo 

dobrym zachowaniem z zeszłego roku. Były to jednak głosy nieliczne, częściowo naleŜące  

do rodziców. Większość uczniów gorąco opowiadała się za Bartkiem, moim rówieśnikiem,  

który powtarza właśnie klasę pierwszą. Tak argumentowali swoje poparcie dla niego: 

1) KaŜdy uczeń tej szkoły jest równy w prawach; 

2) KaŜdy zasługuje na drugą szansę; 

3) Z pomocą koleŜanek i kolegów Bartek moŜe przeprowadzić z powodzeniem wszystkie 

akcje. 

Nie głosowałam na Bartka, ale sama byłam zdania, Ŝe jeśli potraktuje pracę w samorządzie 

bardzo powaŜnie, moŜe odnieść sukces. Pozostali waŜni kandydaci to Klaudia Czerwińska  

i Adam Banaszek, oboje odpowiedzialni, kulturalni, dobrze radzący sobie w szkole. 

Warto jeszcze wspomnieć o obietnicach wyborczych kandydatów. Pojawiały się ciekawe 

propozycje (aczkolwiek bardzo trudne do zrealizowania z powodów technicznych),  

jak puszczanie muzyki na przerwach czy wynegocjowanie moŜliwości poprawiania więcej niŜ 

jednego sprawdzianu w semestrze (przepis w WSO) lub wyegzekwowanie, aby w łazienkach 

były zawsze mydło i papier (rzecz bardzo przyziemna, ale doskwiera). Niektóre jednak 

deklaracje przedwyborcze były zupełnie oderwane od rzeczywistości, jak obietnica dłuŜszych 

przerw, mniej prac domowych, mniej lekcji. 
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W dzień wyborów czekały na wyborców listy obecności, specjalne karty do głosowania, 

skrzynka na głosy i komisja wyborcza, mająca pilnować sprawnego przebiegu wyborów. 

Niestety, wszyscy wyborcy zapragnęli oddać swój głos na jednej przerwie, dlatego powstał 

niesamowity chaos. Korzystając z zamieszania, kilka osób sfałszowało głosy, pobierając karty  

do głosowania na nazwiska kolegów i koleŜanek nieobecnych w szkole. Pomimo fałszerstwa  

nie powtórzono wyborów, ale nawet gdyby to zrobiono, i tak niekwestionowanym zwycięzcą 

został Bartek. 

Chłopak postanowił pokazać, Ŝe nie zawiedzie wyborców. Wymagano od niego ułoŜenia 

planu rocznego, ściągnął go z Internetu i przedstawił. Trzeba było zorganizować dyskotekę, 

polecił róŜnym osobom się tym zająć i dyskoteka się odbyła. W którymś momencie Bartek miał 

dość tego, Ŝe musi dawać dobry przykład i zrezygnował z funkcji. Zawdzięczam mu jednak 

uświadomienie mi, Ŝe SU to przede wszystkim organizacja zespołowa, Ŝe przewodniczący 

sprawnego SU powinien zajmować się kontrolowaniem, koordynowaniem, zamiast robić 

wszystko na własną rękę. 

Klaudia została nową przewodniczącą, Adam zastępcą, Antonina Cydzik skarbnikiem. Starają się  

stworzyć lepszy samorząd, który będzie słuŜył wszystkim uczniom. 
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Nastroje społeczne 
 

Tymczasem z ankiety 

przeprowadzonej przeze mnie  

w dniu 19 lutego 2009 wynika, 

Ŝe uczniowie nie doceniają 

samorządu szkolnego. 50% 

ankietowanych w ogóle nie 

zauwaŜa działalności SU, 15% 

się nie wypowiedziało, 

a tylko 35% procent dostrzega 

działalność, głównie w akcjach 

„szczęśliwy numerek”  

i dyskotekach. PoniewaŜ ankieta miała charakter otwarty, uczniowie mieli okazję anonimowo 

skomentować kaŜdą odpowiedź. Ponad połowa ludzi, zauwaŜających działalność samorządu, 

krytykowała akcję „szczęśliwy numerek” jako nieregularną, odbywającą się raz na tydzień  

lub „od przypadku do przypadku”. Uczniowie zarzucali organizatorom dyskotek, Ŝe są zbyt 

rzadko i słabo „zareklamowane”, trzeba dowiadywać się od koleŜanek z innych klas. 
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Stopie ń zadowolenia z pracy samorz ądu szkolnego
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 AŜ 53% ankietowanych nie jest zadowolonych z działalności samorządu i uwaŜa,  

Ŝe obietnice przedwyborcze nie zostały spełnione. W zaŜaleniach najczęściej wymieniany jest 

brak mydła i ręczników papierowych w łazienkach, czasem brak zapiekanek w sklepiku (była to 

obietnica Bartka). Tylko nieliczni wspominali o tak nierealnych obietnicach, jak krótsze lekcje.  

O obietnice przedwyborcze zapytałam równieŜ nauczycieli w specjalnych ankietach. Okazało się, 

Ŝe zapamiętali dłuŜsze przerwy, częstsze dyskoteki i muzykę z radiowęzła. Ogólną opinię 

Dyrekcji, tymczasowego Opiekuna samorządu i Pana Pedagoga moŜna sformułować następująco: 

Samorząd wywiązuje się z powierzonych zadań, ale nie robi (na razie) niczego nowego. 

Działalność samorządu nie jest ani bardziej widoczna, ani skuteczniejsza niŜ w latach ubiegłych, 

ale nie jest teŜ gorzej.  

Na podstawie powyŜszych danych moŜna wysnuć wniosek, Ŝe samorząd nie stara się 

wcielić obietnic przedwyborczych w Ŝycie. Jest to jednak niezgodne z prawdą.  
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RóŜne formy działalności 
Samorządu Uczniowskiego gimnazjum 

 

Analizując poniŜszą tabelkę, dochodzimy do wniosku, Ŝe samorząd zajmuje się szeregiem 

róŜnych spraw. Dlaczego więc aŜ 50% uczniów nie zauwaŜa jego działalności? 

Opis akcji Czas 

Szczęśliwy numerek codziennie rano, przed lekcjami 

Dyskoteka ok. 6 razy w roku 

Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia 12 października 

Poczta walentynkowa 9- 13 lutego 

Dzień Nauczyciela 14 października 

BoŜe Narodzenie – stroiki 12 – 19 grudnia 

Klasa na medal cały rok 

 

Być moŜe dzieje się tak, poniewaŜ sami uczniowie są mało zainteresowani swoimi sprawami. 

Pomimo zamieszania, jakie wywołały w tym roku wybory, uczniowie nie wiedzą dokładnie,  

kto jest w zarządzie samorządu. 

 

Ile osób z zarz ądu SU znaj ą 
uczniowie?

1 osoba z 
zarządu

24%

2 osoby z 
zarządu

15%

cały zarz ąd
34%

nikogo
27%
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Tylko 1/3 uczniów zna 3 osoby z zarządu. 72 % wie, kto jest przewodniczącym, 45% kto jest 

zastępcą i tylko 39% kto jest skarbnikiem. W tym miejscu pytam, w jaki sposób samorząd moŜe 

zadowalać swoją pracą uczniów, skoro uczniowie nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić  

z konkretnymi prośbami czy zaŜaleniami? Jakby tego było jeszcze mało, uczniowie nie wiedzą, 

Ŝe sami tworzą samorząd szkolny (Statut Szkoły, art. 22: W Gimnazjum działa Samorząd 

Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum)! 
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Diagnoza problemu 
 

Problem Samorządu Uczniowskiego gimnazjum w Łazach jest bardzo złoŜony. 

Uczniowie krytykują samorząd, uwaŜają, Ŝe nie wypełnia obietnic przedwyborczych, Ŝe nie ma 

wpływu na Ŝycie szkoły, Ŝe nic nie robi. Równocześnie przeciętny uczeń gimnazjum na pytanie:  

„Oceń, w jakim stopniu znasz statut samorządu szkolnego, prawa i obowiązki osób tworzących 

samorząd (w skali od 1 do 6)”, odpowiada – 3, a odpowiedzi, które najczęściej padały na pytanie: 

„Czy chciałbyś/chciałabyś pełnić jakąś funkcję w samorządzie szkolnym? Dlaczego?”  

to: „Nie, bo nie mam czasu/mam dość swoich zmartwień/nie chce mi się/nie chcę brać 

odpowiedzialności”. Wynika z tego, Ŝe uczniowie chętnie wyraŜają swoje niezadowolenie  

z sytuacji panującej w szkole, ale nie podejmują Ŝadnych działań, aby to zmienić. 

Z drugiej strony, wydaje się, Ŝe rada samorządu faktycznie podejmuje zbyt mały wysiłek  

w dąŜeniu do ulepszania swej działalności. Jest to częściowo uzasadnione tym, iŜ radę samorządu 

w większej części tworzą uczniowie ambitni, którym zaleŜy na wynikach w nauce.  

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, Ŝe wybór między odrobieniem pracy domowej  

a zrobieniem np. kartek świątecznych jest dość prosty: wybiera się zadania obowiązkowe,  

z których jest się rozliczanym na lekcjach. Uczniowie ci muszą więc rezygnować z czasu 

wolnego, własnych pasji, a w „nagrodę” dostają niewdzięczność, a nierzadko pogardę 

rówieśników. Przykro przyznać, ale istnieje stereotyp, Ŝe  jeśli udzielasz się w samorządzie, to 

jesteś „kujonem”, pupilkiem nauczycieli lub „nudziarzem”, który nie ma Ŝycia towarzyskiego, 

więc spędza czas w szkole. Z tego powodu niezwykle trudno jest nakłonić uczniów  

do współpracy. Klaudia Czerwińska, przewodnicząca SU, w specjalnym wywiadzie  

dla mnie, mówi:  

„Praca Samorządu jest uzaleŜniona od pomocy innych uczniów, nie tylko trójki klasowej, 

 ale równieŜ osób zupełnie nie związanych z SU. Po prostu nie dam rady zrobić wszystkiego  

z zastępcą i skarbnikiem. Prosimy uczniów o pomoc, ale oni często nie chcą się angaŜować  

lub nie wywiązują się z obietnic. Moja rola polega na tym, aby przypilnować, Ŝeby wszystko 

odbyło się tak, jak trzeba. Np. muszę sprawdzić, czy numerek jest wylosowany przed pierwszą 

lekcją, przed dyskoteką piszę podanie do Dyrekcji, organizuję opiekunów, osoby odpowiedzialne 

za sprzęt muzyczny, za plakaty. Do akcji walentynkowej potrzebni byli uczniowie, którzy 

przygotowali skrzynkę, segregowali kartki, później je roznosili”. 
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Trzecim czynnikiem wpływającym na nieudolność SU, jest odczuwany przez niektórych 

brak entuzjazmu ze strony nauczycieli. Problem ten bardzo trafnie sformułowali Pan pedagog, 

Andrzej Hofman i Pani wicedyrektor, Anna Zahorbeńska: 

 

-A.H.: „Aby samorząd lepiej funkcjonował, dorośli powinni dać więcej uprawnień i moŜliwości 

dzieciakom. Młodemu człowiekowi zechce się coś robić, kiedy poczuje się odpowiedzialny, 

silny. Niestety, dorośli boją się „wpadki”, jakiejś afery, utraty kontroli nad sytuacją. Ja jednak 

uwaŜam, Ŝe warto dać szansę, choć moŜna się poślizgnąć, później wyciągać konsekwencje, 

wnioski, ale zawsze warto dać szansę i spróbować, bo moŜe to przynieść pozytywne skutki”. 

 

-A.Z.: „Niektórzy nauczyciele myślą: działa ten samorząd, ale nie ma potrzeby go rozwijać,  

bo to rodzi trudności. Trzeba by było kaŜdy problem rozwiązywać przez pośredników  

z samorządu, samemu bardziej się zaangaŜować, nie będzie  juŜ moŜna danej sprawy odłoŜyć  

na później, czasem w ogóle zignorować”. 

 

Osobiście bardzo zawiodłam się na nauczycielach, kiedy przeprowadzałam ankietę. 

Poprosiłam o odpowiedzi tylko na kilka nieskomplikowanych pytań, a jednak otrzymałam 

jedynie 4 wypełnione karty. 

Klaudia natomiast bardzo chwali nauczycieli, mówi, Ŝe są „aktywni i wyrozumiali, 

zawsze starają się pomóc”. Myślę, Ŝe zwykle zwraca się do tych samych nauczycieli i otrzymuje 

pomoc, o jaką prosi. Wypowiedzi Pana Hofmana i Pani Zahorbeńskiej ujawniają z kolei, Ŝe 

nauczyciele nie wychodzą z inicjatywami do uczniów, nie proponują pomocy z własnej woli. 

Te trzy czynniki powodują, Ŝe działalność samorządu jest silnie ograniczona. Wszyscy chcieliby 

coś osiągnąć, ale mają problemy z komunikacją z innymi organami szkoły. Prowadzenie 

samorządu szkolnego przypomina grę w siatkówkę: jest to gra zespołowa, druŜynę musi łączyć 

wspólny cel, kaŜdy zawodnik powinien stać w wyznaczonym miejscu, w pełni gotowy do odbicia 

piłki.  
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Rozwiązanie problemu – rzecz trudna do wykonania,  
ale nie niemoŜliwa. 

 

Aby znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak sprawić, aby samorząd brał rzeczywisty udział  

w Ŝyciu szkoły, postanowiłam porozmawiać ze specjalistą, psychologiem szkolnym, Panią 

Katarzyną Kuć. Pani Kasia udzieliła mi wielu cennych wskazówek. PoniŜej zamieszczam  

w całości wywiad: 

 

Wywiad z Panią Katarzyną Kuć, psychologiem szkolnym Zespołu Szkół w Łazach 

 

- Czy angaŜuje się Pani w działalność 

Samorządu Uczniowskiego? 

-Nie, nie angaŜuję się. 

- MoŜe Pani zatem zachować pozycję 

świadka, a jednocześnie zna pani sytuację 

w szkole. Jak pani myśli, dlaczego choć  

SU przeprowadza róŜne akcje, uczniowie  

w ogóle tego nie doceniają, czasem nawet 

nie zauwaŜają? 

- SU jest mało widoczny, bo choć duŜo robi, 

to słabo się reklamuje. Powinni wziąć 

przykład z harcerzy, którzy kaŜdą akcję robią 

z pompą. Uczniowie, którzy krytykują SU  

nie zdają sobie sprawy, Ŝe to samorząd 

organizuje pewne akcje, Ŝe często pracuje  

„po cichu”. 

- Jakie, Pani zdaniem, samorząd popełnia błędy, dlaczego ma problemy z dotarciem  

do uczniów? 

- Rada samorządu musi zdać sobie sprawę, Ŝe działa w imieniu i w interesie uczniów.  

Aby działać efektywnie, naleŜy dowiedzieć się, jakie są potrzeby kolegów. Na godzinach 
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wychowawczych powinna być przeprowadzona krótka, anonimowa ankieta: CO SAMORZĄD 

MOśE ZROBIĆ DLA CIEBIE, w której kaŜdy będzie mógł przedstawić konkretne potrzeby. 

ZauwaŜyłam, Ŝe w Samorządzie głównie są osoby dobre w nauce. Nie mają one jednak duŜo 

czasu wolnego, gdyŜ poświęcają go na odrabianie lekcji, zajęcia dodatkowe. MoŜe warto byłoby 

wciągnąć uczniów, którzy mają więcej czasu, bo nie biorą udziału w konkursach itd.  

Ci uczniowie często myślą, Ŝe w samorządzie mogą pracować tylko osoby z wysoką średnią, 

wyróŜnione. Sami czują się niedowartościowani, odepchnięci. A przecieŜ oni teŜ są uzdolnieni, 

tylko np. plastycznie, muzycznie lub w innym kierunku. KaŜdy ma prawo do „wpływania  

na Ŝycie gimnazjum przez działalność samorządową” (Statut Szkolny, art. 45 pkt 1h.). 

- Przewodnicząca samorządu powiedziała mi, Ŝe trudno jest przeprowadzać akcje, gdyŜ 

uczniowie nie chcą się angaŜować. W jaki sposób moŜna zachęcić uczniów do angaŜowania 

się w sprawy szkoły? 

- Organizowane są wystawy malarskie dla wybranych uczniów, a dlaczego nie zaprasza się 

wszystkich do wystawienia swoich prac? Być moŜe ktoś nie ma najlepszej techniki, ale po prostu 

lubi malować i chciałby pochwalić się swoim dziełem. Ktoś z samorządu chce przygotować akcję 

po lekcjach. Powinien przejść się po korytarzach, szatniach. Zdarza się, Ŝe uczniowie czekają  

na rodziców lub rodzeństwo. Niech zaproponuje: Jeśli masz czas, chodź ze mną zrobić to i to. 

Propozycje muszą być konkretne, nie w stylu „zróbmy kiedyś coś”. Trzeba takŜe przypominać, 

Ŝe jest to działanie dla wszystkich uczniów, a więc takŜe dla siebie. NaleŜałoby zorganizować 

zaufany zespół, który pręŜnie działając, pokazałby, Ŝe w samorządzie jest dobra zabawa, moŜna 

fajnie spędzić czas. Rada samorządu powinna poprosić dyrekcję o zorganizowanie co jakiś czas 

apelu, na którym opiekun wymieniłby, czego samorząd dokonał w ostatnim czasie, a takŜe jakie 

akcje zaplanował w najbliŜszej przyszłości. Na tych apelach ochotnicy byliby proszeni  

o zgłaszanie się do konkretnych przedsięwzięć. Kiedy uczniowie zobaczą, Ŝe samorząd działa, 

jest aktywny i ma moŜliwości, chętniej będą się włączali do akcji, według własnych 

zainteresowań. 

- Czy uwaŜa Pani, Ŝe dobrym pomysłem jest nagradzanie aktywnych samorządowców 

podwyŜszeniem oceny z zachowania, moŜe nagrodami ksiąŜkowymi? 

- Są w szkole osoby, które choć chciałyby się zaangaŜować, nie mają takich moŜliwości. Dlatego 

nagradzanie ksiąŜkami mogłoby wywołać poczucie niesprawiedliwości. Poza tym, trzeba uczyć 

młodych ludzi bezinteresownego działania. Jednak jak najbardziej powinno się podwyŜszać 
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oceny z zachowania, gdyŜ jest to działalność dla szkoły. Istnieje na to odpowiedni przepis  

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO). 

-Dziękuj ę za wywiad, bardzo pomogła mi Pani w znalezieniu odpowiedzi na dręczące mnie 

pytania. 

 

W trakcie diagnozowania problemu doszłam do kilku konstruktywnych wniosków, jak 

sprawić, aby samorząd miał większy wpływ na Ŝycie szkoły. 

1) Po pierwsze, Samorząd Uczniowski, jako organ szkolny, w statucie ma zapisany jasno 

zakres kompetencji, który to w pełni zapewnia swobodną działalność samorządową.  

Nie potrzeba więc go rozszerzać, ale zapoznać wszystkich z tym aktem prawnym, gdyŜ 

sami uczniowie przyznają się do nieznajomości swoich praw i obowiązków.  

2) Po drugie, naleŜy nagłośnić wszystkie akcje samorządowe, aby kaŜdy uczeń widział 

wszędzie Ŝywą obecność samorządu. Aby odmienić oblicze SU, bardzo potrzebna jest 

spektakularna akcja, którą wszyscy zapamiętają na długo. 

3) Po trzecie, powinna być prowadzona w ciekawy sposób gazetka ścienna, na której 

wisiałyby wszystkie aktualne informacje: stan punktacji „Klasy na medal”, tematy 

gazetek, szczęśliwy numerek na dany dzień, akcje w toku, osoby aktywne w samorządzie 

(kilka ciekawostek, jak zainteresowania, hobby, ulubiony przedmiot), lista Ŝyczeń  

i zaŜaleń, śmieszne zdjęcia z Ŝycia szkoły, relacje z wycieczek, ogłoszenia (typu: w środę, 

18 lutego, koło informatyczne jest odwołane lub: zebranie samorządu szkolnego odbędzie 

się na długiej przerwie w sali 101), a wszystko ozdobione estetyczną szatą graficzną. 

4) Po czwarte, naleŜy wybadać potrzeby kaŜdego ucznia i dostosować działalność  

do oczekiwań, aby więcej niŜ 35 % ankietowanych było zadowolonych z pracy 

samorządu. 

5) Po piąte, naleŜy zorganizować regularne spotkania rady samorządowej, na których 

opiekun samorządu rozliczałby członków z powierzonych zadań i byłyby planowane 

kolejne przedsięwzięcia.   

6) Po szóste, warto byłoby organizować spotkania przedstawicieli wszystkich czterech 

organów szkoły (Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd 

Uczniowski Gimnazjum) w celu omówienia bieŜących spraw, a takŜe cykliczne spotkania 
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wszystkich uczniów na apelu, na których przedstawiane byłyby bieŜące osiągnięcia  

i plany; na nich ochotnicy mogliby się zgłaszać do pomocy. 

7) Po siódme, warto byłoby utworzyć stałe sekcje (kulturalną, sportową, informatyczną, 

grupę wolontariuszy itp.) lub choć jedną stałą grupę młodzieŜy, współpracującą z SU, 

która swoim działaniem dawałaby przykład, zachęcałaby do działania. 

8) Po ósme, naleŜy przekonać wszystkich uczniów, nie tylko tych najzdolniejszych, Ŝe mogą 

zrobić coś dla małej społeczności szkolnej i dla siebie, Ŝe mają coś do przekazania,  

Ŝe są równie zdolni potrzebni jak prymusi. Celem byłoby nie tylko zaangaŜowanie ich  

w pracę samorządu, ale takŜe wzbudzenie poczucia własnej wartości i otwarcia na innych. 

WaŜna jest takŜe zmiana wizerunku osoby angaŜującej się jako osoby  

„pozytywnie zakręconej”, godnej podziwu, ale i szacunku. 

9) Po dziewiąte, trzeba zdecydowanie wcielać w Ŝycie zaplanowane akcje. Bardzo podoba 

mi się pomysł Klaudii: „Chciałabym zorganizować konkurs talentów, w formie wielkiego 

pokazu na hali gimnastycznej, w którym kaŜdy będzie mógł wziąć udział. Mamy wielu 

bardzo utalentowanych uczniów, więc byłoby to prawdziwe widowisko”. 

10) Po dziesiąte, musi zmienić się nastawienie niektórych nauczycieli. Rozumiem, Ŝe mają 

bardzo duŜo obowiązków, ale są to ludzie, którzy dają nam przykład. Uczniowie (czasem 

nieświadomie) zaczynają się interesować tym samym, co ich nauczyciele. Postawa 

profesorów moŜe wpłynąć znacząco na postawę uczniów. Nawet okazanie niewielkiego 

zainteresowania: zapytanie przed lekcją, kto dziś ma „szczęśliwy numerek”, wrzucenie 

kilku groszy na „Górę grosza” czy zatrzymanie się przed gablotą z wynikami „Klasy  

na medal”, moŜe zdziałać cuda. Nie wspominając o pomocy przy przeprowadzaniu akcji, 

co jest wymarzoną sytuacją. Warto wspomnieć, Ŝe opracowując wyniki ankiety, 

zauwaŜyłam, iŜ zaznaczają się silnie róŜnice pomiędzy oddziałami, nawet w jednej klasie. 

Najlepiej widać tą róŜnicę w klasie drugiej. W ll b na 12 obecnych tego dnia osób  

w klasie wszystkie wiedziały, kto jest w zarządzie i opiekunem samorządu,  

podczas gdy w ll a tylko 5/16 osób znało przewodniczącego, zastępcę i skarbnika,  

a takŜe opiekuna. Myślę, Ŝe zaleŜy to w duŜej mierze od roli przyznanej samorządowi 

przez uczniów. 

11) Po jedenaste, naleŜy ustalić przejrzyste zasady wybierania osób do funkcji 

samorządowych. Ankieta wśród uczniów pokazała, Ŝe większość zmieniła swoje zdanie 
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w kwestii wymogów osób kandydujących. Teraz tylko nieliczni sadzą, Ŝe bezwarunkowo 

kaŜdy moŜe zostać przewodniczącym. Zarówno obie Panie wicedyrektor, Opiekun 

samorządu, Pan pedagog, jak i przewaŜająca część uczniów uwaŜają, Ŝe to ocena  

z zachowania powinno ograniczać listę wyborczą. Na drodze kompromisu da się ustalić, 

czy będzie to dobre, czy poprawne, czy moŜe bardzo dobre. Miejmy nadzieję, Ŝe nie 

powtórzy się juŜ sytuacja z początku tego roku. 
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Epilog 
 

Myślę, Ŝe spełniając jedenaście powyŜszych warunków, jesteśmy w stanie stworzyć 

doskonale działający system, który zaspokoi w pełni wymagania uczniów, nauczycieli i dyrekcji. 

NajwaŜniejszą rzeczą jest, aby wszystkich połączył wspólny cel.  

Pracę tą przedstawię wszystkim zainteresowanym, w szczególności Opiekunowi  

i przewodniczącemu Samorządu Szkolnego gimnazjum. Będę takŜe na bieŜąco śledzić postępy  

w zmianach i postaram się wspierać SU jak tylko mogę. Myślę, Ŝe najlepszym podsumowaniem 

będzie przytoczenie wypowiedzi Klaudii Czerwińskiej, przewodniczącej samorządu: 

 

Jeśli będziemy działać wspólnie, z uśmiechem  

i dystansem do siebie, moŜemy osiągnąć wszystko! 
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Lista załączników 
 

1) Wyciąg ze Statutu Szkolnego Gimnazjum w Zespole Szkół w Łazach 

2) Ankieta dla uczniów gimnazjum 

3) Ankieta dla nauczycieli 

4) Wywiad z Panią Anną Łupińską 

5) Wywiad z Panią Anną Zahorbeńską 

6) Wywiad z Panem Andrzejem Hofmanem 

7) Wywiad z Panem Łukaszem Sitkiewiczem 

8) Wywiad z Klaudią Czerwińską 

9) Wywiad z Panią Katarzyną Kuć 
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Załącznik nr 1 
Wyciąg ze Statutu Szkolnego Gimnazjum w Zespole Szkół w Łazach 
Rozdział III 
ORGANY GIMNAZJUM 
Art.10 
Organami Gimnazjum są: 
a. Dyrektor Szkoły, 
b. Rada Pedagogiczna, 
c. Rada Rodziców, 
d. Samorząd Uczniowski Gimnazjum, 
e. Rada Gimnazjum – jeŜeli zostanie utworzona. 
Art. 11 
KaŜdy z organów wymienionych w art.10 niniejszego Statutu ma zapewnioną moŜliwość swobodnego działania  
i podejmowania decyzji, w granicach kompetencji określonych w Regulaminach swojej działalności zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
Art. 12 
1. BieŜącą wymianę informacji między organami zapewnia się poprzez zapraszanie  
na posiedzenia (zebrania) poszczególnych organów przedstawicieli innych organów. 
2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele Rady Rodziców  
oraz Samorządu Uczniowskiego z głosem doradczym i opiniującym. 
3. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć – Dyrektor jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej  
oraz w razie potrzeby opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
4. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego uczestniczy opiekun z ramienia Rady Pedagogicznej oraz w miarę 
potrzeby Dyrektor i przewodniczący Rady Rodziców. 
Art. 22 
1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie  Gimnazjum. 
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego oraz jego organizację określa Regulamin 
Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  
i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Gimnazjum. 
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie moŜe być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum. 
Art. 23 
Samorząd Uczniowski moŜe przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi  wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach Gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
c) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 
szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,  
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 
f) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i moŜliwościami szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem. 
Rozdział 6 
Art. 38 
W Gimnazjum realizuje się program wychowawczy oraz profilaktyki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  
po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
Rozdział 8 
Art. 45 
Prawa i obowiązki uczniów: 
1. Uczeń ma prawo do (...): 
h) wpływania na Ŝycie Gimnazjum przez działalność samorządową. 
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Załącznik nr 2 
Ankieta dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Łazach. 
 
1. Klasa        l gim       ll gim       lll Gim 
 
2. Czy wiesz, kto jest przewodniczącym, zastępcą i skarbnikiem samorządu gimnazjum? Jeśli tak, napisz: 
-przewodniczący 
-zastępca 
-skarbnik 
 
3. Czy wiesz, kto jest opiekunem samorządu gimnazjum? Jeśli tak, napisz: 
 
4. Wymień obietnice wyborcze, jakie składali przed wyborami kandydaci: 
 
5. Czy na co dzień zauwaŜasz działalność samorządu? Jeśli tak, napisz co robi samorząd, jakie akcje przeprowadza. 
 
6.Czy jesteś zadowolony/na z działalności samorządu, czy obietnice przedwyborcze zostały spełnione? 
 
7. Oceń, w jakim stopniu znasz statut samorządu szkolnego, prawa i obowiązki osób tworzących samorząd (w skali 
od 1 do 6):  
 
8. Ile osób tworzy samorząd szkolny? 
 
9. Gdybyś był/a przewodniczącym/om samorządu szkolnego, co zmieniłbyś/zmieniłabyś? 
 
10. Czy chciałbyś/chciałabyś pełnić jakąś funkcję w samorządzie szkolnym? Dlaczego? 
 
11. Czy uwaŜasz, Ŝe samorząd ma rzeczywisty wpływ na Ŝycie szkoły? Uzasadnij. 
 
12. Czy uwaŜasz, Ŝe kaŜdy moŜe zostać przewodniczącym Samorządu Szkolnego? 
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Załącznik nr 3 
Ankieta dla nauczycieli 
Bardzo proszę wszystkich nauczycieli uczących w gimnazjum o wypełnienie niniejszej ankiety! Wyniki posłuŜą jako 
materiały do pracy konkursowej. Proszę  
o unikanie odpowiedzi typu: nie wiem, nie mam zdania ☺ Dla dłuŜszych wypowiedzi moŜna wykorzystać pustą 
stronę z tyłu. 
 
1. Czy wie Pan/Pani, kto jest przewodniczącym, zastępcą i skarbnikiem samorządu gimnazjum? Jeśli tak, proszę 
wpisać: 
-przewodniczący 
-zastępca 
-skarbnik 
2. Proszę wymienić obietnice wyborcze, jakie składali przed wyborami kandydaci: 
 
3. Czy na co dzień zauwaŜa Pan/Pani działalność samorządu? Jeśli tak, proszę napisać co robi samorząd, jakie akcje 
przeprowadza. 
 
4.Czy według Pana/Pani samorząd działa pręŜnie, spełnia obietnice przedwyborcze? 
 
5. Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe samorząd ma rzeczywisty wpływ na Ŝycie szkoły? Proszę uzasadnić. 
 
6. Czy osoby pełniące róŜne funkcje w samorządzie szkolnym powinny mieć więcej: uprawnień, przywilejów  
lub obowiązków? Proszę uzasadnić swoje zdanie. 
 
7. Czy naleŜałoby podjąć jakieś działania, aby samorząd brał aktywniejszy udział  
w Ŝyciu szkoły? Jeśli tak, to jakie? Kto powinien wykazać inicjatywę? 
 
8. Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe kaŜdy uczeń moŜe zostać przewodniczącym samorządu? Proszę uzasadnić,  
podając wymogi kandydata. 
 
9. Czy chciałby/aby Pan/Pani być opiekunem samorządu w gimnazjum? Proszę uzasadnić. 
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Załącznik nr 4 
Wywiad z Panią Anną Łupińską, wicedyrektor Zespołu Jana Pawła ll w Łazach Szkół im. w Łazach 
 
-Jak ocenia Pani pracę samorządu szkolnego gimnazjum w tym roku, w porównaniu do lat ubiegłych?  
- W tym roku młodzieŜ po raz pierwszy zorganizowała kampanię wyborczą, aby wytypować swojego reprezentanta. 
Później ta osoba zrezygnowała. Jeszcze przed zmianą odbywały się zaplanowane akcje, ale nic ponadto. Nowy 
samorząd jeszcze się nie rozwinął. 
 
-Czy samorząd wywiązuje się z zaplanowanych akcji, czy organizuje akcje nie ujęte w planie rocznym? 
- Oczywiście, są przeprowadzane akcje takie jak „szczęśliwy numerek”, od czasu do czasu dyskoteki, odbyła się 
zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia, ale niektóre są pomijane, uczniowie się nie angaŜują. Mówię o „Klasie na 
medal”, „Górze grosza”, monitoringu konkursów.  

„Klasa na medal” to konkurs wymyślony trzy lata temu, aby docenić uczniów, którzy dobrze się uczą, 
osiągają wyniki w sporcie, ale takŜe wykonują gazetki i inne dekoracje, są aktywni. Punktowane jest takŜe 
zachowanie i frekwencja. Przez dwa lata uczniowie z poszczególnych klas rywalizowali, w pozytywny sposób, 
starając się zdobyć jak najwięcej punktów. SłuŜyło to takŜe integracji. W tym roku konkurs praktycznie się nie 
odbywa. Sami uczniowie powinni zgłaszać się do wychowawcy, prosząc o podsumowanie, powinni dowiadywać się 
o terminy sprawdzania gazetek. 

 „Góra grosza” w ogóle nie odbyła się w gimnazjum. Monitoring konkursów to mój pomysł, aby przybliŜyć 
wszystkim sylwetki uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych, aby ich docenić.  
W planach były wywiady, zdjęcia, ciekawostki o szkolnych kolegach. Niestety, na tablicach informacyjnych zostały 
wywieszone jedynie wyniki poszczególnych osób. 

 Pierwszy przewodniczący zaplanował otrzęsiny klas pierwszych, w ramach tej akcji zorganizowano 
dyskotekę.  
 
-Jak wygląda Pani współpraca z samorządem szkolnym? W jaki sposób odbywa się wymiana informacji? 
- Informacje do samorządu uczniowskiego przekazuję przez opiekuna samorządu, obecnie Pana Sitkiewicza. Kiedy 
uczniowie chcą zorganizować np. dyskotekę, piszą podanie do Dyrekcji. Komunikacja jest dobra, ale uczniowie  
są za mało aktywni. 
 
-Czy uwaŜa Pani, Ŝe samorząd ma rzeczywisty wpływ na Ŝycie szkoły? Proszę uzasadnić. 
- Tak, zdecydowanie samorząd ma wpływ na Ŝycie szkoły. MoŜe się upominać o prawa ucznia, prawa człowieka, 
występować w przypadku nieprzestrzegania WSO, niesprawiedliwego oceniania, dyskryminacji, zbiorowego karania 
itp. Obecnie nie mam sygnałów, aby prawa były łamane. Nie zawsze uczniowie rozumieją, Ŝe np. upominanie się  
o sprawdzenie kaŜdej pracy jest bezzasadne, niemoŜliwe do wykonania. Myślę, Ŝe rolą samorządu jest teŜ nauczanie 
rozumienia prawa. Samorząd jest bardzo waŜnym partnerem, mediatorem, negocjatorem. Nie było takich 
przypadków, ale samorząd ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  
 
-Czy naleŜałoby podjąć jakieś działania, aby samorząd brał aktywniejszy udział w Ŝyciu szkoły? Jeśli tak,  
to jakie? Kto powinien wykazać inicjatyw ę? 
- Inicjatywę powinni wykazać uczniowie. Zarząd samorządu to przecieŜ reprezentanci wybrani  
w demokratycznych wyborach. Ich rola polega na zajmowaniu się sprawami waŜnymi dla młodzieŜy. 
 
-Czy osoby pełniące róŜne funkcje w samorządzie szkolnym powinny mieć więcej: uprawnień, przywilejów 
lub obowiązków? 
- Przede wszystkim kompetencje i obowiązki (przewodniczącego, zastępcy, skarbnika) powinny być jasno określone. 
Uczniowie muszą wiedzieć, do kogo się zwrócić z problemem, aby uzyskać pomoc. Reprezentant ma się 
wypowiadać w imieniu całej grupy, według ustaleń, a nie w celu uzyskania własnej korzyści, znać WSO, PSO,  
statut szkoły, bo wszystkie sprawy w szkole moŜna rozwiązać pokojowo. 
 
-Czy uwaŜa Pani, Ŝe kaŜdy uczeń moŜe zostać przewodniczącym samorządu? Proszę uzasadnić, podając 
wymogi kandydata. 
- Porównując do ordynacji wyborczej wyborów krajowych, tak samo w szkole wszyscy uczniowie są równi  
w prawach. Mądrze głosując, powinni wybrać osobę przestrzegającą prawa, kulturalną. Ocena z zachowania 
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powinna ograniczać listę kandydatów, np. osoby z zachowaniem poniŜej poprawnego nie są kulturalne, 
odpowiedzialne, nie reprezentują dobrze siebie, a co dopiero wszystkich uczniów. JeŜeli rozmawiamy o sytuacji  
z początku roku szkolnego, kiedy to przewodniczącym został uczeń, który otrzymał ocenę nieodpowiednią  
z zachowania, naleŜałoby zapytać uczniów, dlaczego tak wybrali. 
 
-Jak według Pani, powinien być zorganizowany idealny samorząd szkolny? 
-Samorząd to grupa ludzi otwartych, przedsiębiorczych, aktywnych, zaradnych, świadomych, znających prawo, 
odpowiedzialnych. Są tacy uczniowie w naszej szkole, tylko naleŜy ich wybrać w wyborach, poprzedzanych 
kampanią, a następnie ustalić zakres obowiązków i kompetencji. 
 
-Dziękuj ę bardzo za wywiad, jestem pewna, Ŝe pomoŜe mi w napisaniu pracy konkursowej, którą później 
będzie moŜna przedstawić samorządowi, aby ulepszył swoją działalność. 
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Załącznik nr 5 
Wywiad z Panią Anną Zahorbeńską, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła ll w Łazach  
-Jak ocenia Pani pracę samorządu szkolnego gimnazjum w tym roku, w porównaniu do lat ubiegłych?  
- Na początku tego roku samorząd w ogóle nie działał. Teraz, po zmianie przewodniczącego, udało się 
przeprowadzić kilka akcji, ale i tak działalność samorządu nie rzuca się w oczy. W sumie nie ma róŜnicy pomiędzy 
tym a poprzednim rokiem szkolnym.  
 
-Czy samorząd wywiązuje się z zaplanowanych akcji, czy organizuje akcje nie ujęte  
w planie rocznym? 
- Samorząd organizuje większość planowych akcji, jak stroiki boŜonarodzeniowe, „szczęśliwe numerki”, dyskoteki, 
Dzień Nauczyciela, walentynki. Upadła natomiast akcja „Klasa na medal”, którą miał koordynować zarząd 
samorządu. Brakuje takŜe gazety lub gazetki ściennej, gdzie samorząd zamieszczałby bieŜące informacje, choć ma 
się to zmienić. 
 
-Jak wygląda Pani współpraca z samorządem szkolnym? W jaki sposób odbywa się wymiana informacji? 
- Nie ma bezpośredniego kontaktu, problemy i pomysły zgłaszane są do wychowawców, a następnie do mnie. 
 
-Czy uwaŜa Pani, Ŝe samorząd ma rzeczywisty wpływ na Ŝycie szkoły? Proszę uzasadnić. 
- Zdecydowanie ma wpływ. To nie jest tylko moje zdanie, ale wynika ze Statutu Szkoły (art. 12, pkt 2,3 art. 22, 23, 
38, 45, pkt 6) 
 
-Czy naleŜałoby podjąć jakieś działania, aby samorząd brał aktywniejszy udział w Ŝyciu szkoły? Jeśli tak,  
to jakie? Kto powinien wykazać inicjatyw ę? Co przeszkadza samorządowi w osiągnięciu celu? 
- Niektórzy nauczyciele myślą: działa ten samorząd, ale nie ma potrzeby go rozwijać, bo to rodzi trudności. Trzeba 
by było kaŜdy problem rozwiązywać przez pośredników z samorządu, samemu bardziej się zaangaŜować, nie będzie 
się juŜ dało danej sprawy odłoŜyć na później, czasem w ogóle zignorować. Ambitni uczniowie nie chcą się 
angaŜować, bo działalność samorządowa zabiera duŜo czasu, odbiłoby się to na ich ocenach. Wina za brak 
aktywności samorządu leŜy po obu stronach. Często nauczyciele nie chcą współpracować, uprawiają politykę 
odkładania na później. Samorząd nie musi pisać protokołów, więc nie jest to pilnowane, czy nauczyciele chętnie 
udzielili pomocy, czy nie. Z kolei uczniowie nie są chętni do działania, jeśli juŜ, to od czasu do czasu przypominają 
sobie „a ja chyba jestem w samorządzie”. Spotkania samorządu powinny odbywać się regularnie, raz w tygodniu. 
Dobrze by było, aby opiekun rozliczał uczniów z zadań zaplanowanych na tydzień. 
 
-Czy osoby pełniące róŜne funkcje w samorządzie szkolnym powinny mieć więcej: uprawnień, przywilejów 
lub obowiązków? 
-Zakres uprawnień, obowiązków, czy przywilejów jest bardzo duŜy, ale Samorząd Uczniowski nie jest jego 
świadom, więc z niektórych praw nie korzysta. Uczniowie zaczną więcej działań, kiedy zorientują się, Ŝe duŜo mogą. 
 
-Czy uwaŜa Pani, Ŝe kaŜdy uczeń moŜe zostać przewodniczącym samorządu? Proszę uzasadnić, podając 
wymogi kandydata. 
- Kandydat do SU musi spełniać pewne wymagania, np. zachowanie bardzo dobre lub wzorowe, gdyŜ ma 
reprezentować ogół uczniów – musi być kulturalny, obowiązkowy itd. Średnia ocen nie jest waŜna, ale naleŜy 
pamiętać, Ŝe uczeń, który nie jest w stanie zaliczyć materiału, nie będzie miał czasu na pracę w samorządzie. 
 
-Jak według Pani, powinien być zorganizowany idealny samorząd szkolny? 
- Przede wszystkim wybory: nie mogą być traktowane jak konkurs popularności, a  kandydaci muszą reprezentować 
pewien poziom kulturalny i intelektualny. Samorząd Uczniowski musi zapoznać się ze Statutem Szkoły, realizować 
zadania wyznaczone przez opiekuna Samorządu. Samorząd musi mieć świadomość nie tylko swoich praw,  
ale i obowiązków. Ludzie pracujący w samorządzie muszą być obowiązkowi, zaangaŜowani, dyspozycyjni, 
świadomi, aktywni, muszą mieć poczucie, Ŝe działają dla dobra całej szkoły.  Wszelkie sprawy powinny być 
składane na piśmie. Potrzebny jest opiekun, który będzie aktywnie współpracował. Rozliczy z powierzonych zadań, 
zaplanuje następne.  
-Dziękuj ę za wywiad. 
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Załącznik nr 6 
Wywiad z Panem Andrzejem Hofmanem, pedagogiem szkolnym 
 
-Jak ocenia Pan pracę samorządu szkolnego gimnazjum w tym roku, w porównaniu do lat ubiegłych?  
- W tym roku samorząd pracuje tak jak w zeszłym, moŜe trochę lepiej. 
 
-Czy samorząd wywiązuje się z zaplanowanych akcji, czy organizuje akcje nie ujęte w planie rocznym? 
- Samorząd wywiązuje się z planu, organizuje „szczęśliwy numerek”, zbiórkę pieniędzy na Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, pocztę walentynkową, czasem dyskoteki. 
 
Jak wygląda Pana współpraca z samorządem szkolnym? W jaki sposób odbywa się wymiana informacji? 
- Przedstawiciele samorządu przychodzą do mnie, pytają. 
 
-Czy uwaŜa Pan, Ŝe samorząd ma rzeczywisty wpływ na Ŝycie szkoły? Proszę uzasadnić. 
- Samorząd ma oczywiście wpływ na Ŝycie szkoły, ale jest zbyt mało samodzielny. Ma zbyt małą siłę przebicia,  
nie potrafi walczyć o to, na czym mu zaleŜy, szybko się poddaje. 
 
- Czy uwaŜa Pan, Ŝe kaŜdy uczeń moŜe zostać przewodniczącym samorządu? 
- Do tej pory kaŜdy mógł zostać przewodniczącym, ale po sytuacji, która miała miejsce na początku tego roku, 
ustaliłbym małe ograniczenia. Powinno być ustalone minimalne zachowanie, np. poprawne. 
 
-Co pańskim zdaniem naleŜałoby zrobić, aby samorząd lepiej funkcjonował? 
- Aby samorząd lepiej funkcjonował, dorośli powinni dać więcej uprawnień i moŜliwości dzieciakom. Młodemu 
człowiekowi zechce się coś robić, kiedy poczuje się odpowiedzialny, silny. Niestety, dorośli boją się „wpadki”, 
jakiejś afery, utraty kontroli nad sytuacją. Ja jednak uwaŜam, Ŝe warto dać szansę, choć moŜna się poślizgnąć, 
później wyciągać konsekwencje, wnioski, ale zawsze warto dać szansę i spróbować, bo moŜe to przynieść 
pozytywne skutki. 
 
-Dziękuj ę bardzo za wywiad. 
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Załącznik nr 7 
Wywiad z Panem Łukaszem Sitkiewiczem, opiekunem Samorządu Uczniowskiego 
 
-Jak ocenia Pan pracę samorządu szkolnego gimnazjum w tym roku, w porównaniu do lat ubiegłych? 
- Wydaje mi się, Ŝe samorząd pracuje na podobnym poziomie co w latach ubiegłych. Wywiązuje się z powierzonych 
zadań. Robi tyle, na ile starcza mu czasu i pomysłu. 
 
-Czy samorząd wywiązuje się z zaplanowanych akcji, czy organizuje akcje nie ujęte  
w planie rocznym? 
- Samorząd przeprowadza akcje „szczęśliwego numerka”, dyskoteki, odbyła się takŜe poczta walentynkowa,  
ale póki co, to wszystko. 
 
-Jak wygląda Pana współpraca z samorządem szkolnym? W jaki sposób odbywa się wymiana informacji? 
- Przedstawiciele samorządu przychodzą do mnie, Ŝeby o coś zapytać, poza tym zwoływane są zebrania. 
 
-Czy uwaŜa Pan, Ŝe samorząd ma rzeczywisty wpływ na Ŝycie szkoły? Proszę uzasadnić. 
- Samorząd ma wpływ, ale niezbyt wielki, na Ŝycie szkoły. 
 
-Czy naleŜałoby podjąć jakieś działania, aby samorząd brał aktywniejszy udział w Ŝyciu szkoły? Jeśli tak,  
to jakie? Kto powinien wykazać inicjatyw ę? 
- To powinna być inicjatywa uczniów, nauczyciel ma tylko sprawować pieczę. Liczy się kreatywność uczniów. 
 
-Czy osoby pełniące róŜne funkcje w samorządzie szkolnym powinny mieć więcej: uprawnień, przywilejów 
lub obowiązków? 
- UwaŜam, Ŝe im więcej mają obowiązków, tym więcej powinni mieć przywilejów i uprawnień. 
 
-Czy uwaŜa Pan, Ŝe kaŜdy uczeń moŜe zostać przewodniczącym samorządu? Proszę uzasadnić, podając 
wymogi kandydata. 
- Osoby kandydujące, to powinni być aktywiści, którzy mają czas, ochotę, lubią pracę społeczną, a nie osoby  
„z łapanki”.  
 
-Jak według Pana, powinien być zorganizowany idealny samorząd szkolny? 
- Trzeba zorientować się w potrzebach uczniów i do nich dostosować działalność samorządu, bo w końcu ma 
reprezentować ich interesy. 
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Załącznik nr 8 
Wywiad z Klaudią Czerwińską, przewodniczącą Samorządu Szkolnego 
-Jak wygląda praca samorządu: wykonywanie akcji całorocznych („szczęśliwy numerek”, „Klasa na medal”), 
okazjonalnych, zupełnie spontanicznych? Jaka jest Twoja rola w przeprowadzaniu tych akcji? 
- Praca Samorządu jest uzaleŜniona od pomocy innych uczniów, nie tylko trójki klasowej, ale równieŜ osób zupełnie 
nie związanych z SU. Po prostu nie dam rady zrobić wszystkiego z zastępcą i skarbnikiem. Prosimy uczniów  
o pomoc, ale oni często nie chcą się angaŜować lub nie wywiązują się z obietnic. Moja rola polega na tym,  
aby przypilnować, Ŝeby wszystko odbyło się tak, jak trzeba. Np. muszę sprawdzić, czy numerek jest wylosowany 
przed pierwszą lekcją, przed dyskoteką piszę podanie do Dyrekcji, organizuje opiekunów, osoby odpowiedzialne  
za sprzęt muzyczny, za plakaty. Do akcji walentynkowej potrzebni byli uczniowie, którzy przygotowali skrzynkę, 
segregowali kartki, później je roznosili. 
 
- Jakie są Twoje obowiązki? 
- Moje obowiązki uzaleŜnione są od sytuacji. Jak juŜ mówiłam, muszę skontrolować czy wszystko idzie zgodnie  
z planem przy przeprowadzaniu akcji, razem z przedstawicielami klas sprawdzam gazetki ścienne, przeprowadzam 
wszelkie ankiety, jestem łączniczką (mediatorką) między uczniami a Radą Pedagogiczną i Dyrekcją. 
 
-Opisz współpracę z opiekunem samorządu, Dyrekcją, Radą Pedagogiczną. 
- Tymczasowo opiekunem jest Pan Sitkiewicz, a na stałe współpracujemy z Panią Woźniak, która zawsze 
wprowadza ulepszenia do naszych projektów i pomaga je przeprowadzać. RównieŜ Pani Dyrektor bardzo nas 
dopinguje. Jesteśmy w stałej interakcji z nauczycielami, którzy nam pomagają. 
 
-Czy nauczyciele nie okazują zniechęcenia, nie próbują przemilczeć pewnych spraw lub odwlec w czasie? 
- Nauczyciele są bardzo aktywni i wyrozumiali, zawsze starają się pomóc. Nie spotkałam się z sytuacją, Ŝe któryś 
nauczyciel odrzuci jakąś inicjatywę lub spróbuje nas do niej zniechęcić, chociaŜ wiem, Ŝe w innych szkołach tak się 
dzieje. 
 
-Czy uczniowie przychodzą do Ciebie ze swoimi problemami? 
- Oczywiście, uczniowie przychodzą z problemami, ale czasami nie rozumieją, Ŝe na niektóre sprawy nie mam 
wpływu. Np. wpłynęła prośba od osób z klas trzecich, aby odbył się bal i osobne zakończenie roku dla odchodzącego 
rocznika. To nie zaleŜy ode mnie, ale od Dyrekcji. Ja jestem łącznikiem, mogę przekazać Pani Dyrektor tę sprawę,  
to wszystko. Dostaję teŜ od uczniów skargi na wychowawców lub innych nauczycieli. Ja mogę porozmawiać z Panią 
Dyrektor jedynie anonimowo, zgłaszam problem. 
 
-Ile czasu średnio poświęcasz na działalność samorządową? 
- Tygodniowo ok. 3-4 godziny. 
 
-Czy masz jakieś plany, pomysły na przyszłość? 
- Chciałabym zorganizować konkurs talentów, w formie wielkiego pokazu na hali gimnastycznej, w którym kaŜdy 
będzie mógł wziąć udział. Mamy wielu bardzo utalentowanych uczniów, więc byłoby to prawdziwe widowisko. 
Niestety, większość z nich jest nieśmiała, potrzebni są ludzie, którzy pokaŜą, jak fajnie jest zaprezentować swoje 
zdolności. 
 
-Co naleŜy zrobić, Ŝeby udoskonalić działanie samorządu? Jaki powinien być idealny samorząd?  
- Aby samorząd działał jeszcze lepiej, potrzebni są ludzie, którzy się zaangaŜują, pomogą przeprowadzić wszystkie 
zaplanowane akcje. Jeśli będziemy działać wspólnie, z uśmiechem i dystansem do siebie, moŜemy osiągnąć 
wszystko! 
 
-Czy chciałabyś zostać przewodniczącą równieŜ w przyszłym roku? 
- Chciałabym zostać przewodniczącą takŜe w przyszłym roku, gdyŜ myślę, Ŝe osobie „wtajemniczonej” jest łatwiej, 
bo zna mechanizmy, procedury. Wiem jednak, Ŝe wszystko zaleŜy od wyborców. Jeśli nie zostanę przewodniczącą,  
to na pewno będę wspierać aktywnie SU. 
 
-Dziękuj ę za wywiad. Mam nadzieję, Ŝe uda Ci się zrealizować wszystkie plany i zamiary na przyszłość. 



 30 

Załącznik nr 9 
Wywiad z Panią Katarzyną Kuć, psychologiem szkolnym Zespołu Szkół w Łazach 
 
- Czy angaŜuje się Pani w działalność Samorządu Uczniowskiego? 
-Nie, nie angaŜuję się. 
- MoŜe Pani zatem zachować pozycję świadka, a jednocześnie zna pani sytuację w szkole. Jak pani myśli, 
dlaczego choć SU przeprowadza róŜne akcje, uczniowie w ogóle tego nie doceniają, czasem nawet nie 
zauwaŜają? 
- SU jest mało widoczny, bo choć duŜo robi, to słabo się reklamuje. Powinni wziąć przykład z harcerzy, którzy kaŜdą 
akcję robią z pompą. Uczniowie, którzy krytykują SU nie zdają sobie sprawy, Ŝe to samorząd organizuje pewne 
akcje, Ŝe często pracuje „po cichu”. 
 
- Jakie, Pani zdaniem, samorząd popełnia błędy, dlaczego ma problemy z dotarciem do uczniów? 
- Rada samorządu musi zdać sobie sprawę, Ŝe działa w imieniu i w interesie uczniów. Aby działać efektywnie, 
naleŜy dowiedzieć się, jakie są potrzeby kolegów. Na godzinach wychowawczych powinna być przeprowadzona 
krótka, anonimowa ankieta: CO SAMORZĄD MOśE ZROBIĆ DLA CIEBIE, w której kaŜdy będzie mógł 
przedstawić konkretne potrzeby. ZauwaŜyłam, Ŝe w Samorządzie głównie są osoby dobre w nauce. Nie mają one 
jednak duŜo czasu wolnego, gdyŜ poświęcają go na odrabianie lekcji, zajęcia dodatkowe. MoŜe warto byłoby 
wciągnąć uczniów, którzy mają więcej czasu, bo nie biorą udziału w konkursach itd. Ci uczniowie często myślą,  
Ŝe w samorządzie mogą pracować tylko osoby z wysoką średnią, wyróŜnione. Sami czują się niedowartościowani, 
odepchnięci. A przecieŜ oni teŜ są uzdolnieni, tylko np. plastycznie, muzycznie lub w innym kierunku. KaŜdy  
ma prawo do „wpływania na Ŝycie gimnazjum przez działalność samorządową” (Statut Szkolny, art. 45 pkt 1h.). 
 
- Przewodnicząca samorządu powiedziała mi, Ŝe trudno jest przeprowadzać akcje, gdyŜ uczniowie nie chcą się 
angaŜować. W jaki sposób moŜna zachęcić uczniów do angaŜowania się w sprawy szkoły? 
- Organizowane są wystawy malarskie dla wybranych uczniów, a dlaczego nie zaprasza się wszystkich  
do wystawienia swoich prac? Być moŜe ktoś nie ma najlepszej techniki, ale po prostu lubi malować i chciałby 
pochwalić się swoim dziełem. Ktoś z samorządu chce przygotować akcję po lekcjach. Powinien przejść się  
po korytarzach, szatniach. Zdarza się, Ŝe uczniowie czekają na rodziców lub rodzeństwo. Niech zaproponuje: Jeśli 
masz czas, chodź ze mną zrobić to i to. Propozycje muszą być konkretne, nie w stylu „zróbmy kiedyś coś”. Trzeba 
takŜe przypominać, Ŝe jest to działanie dla wszystkich uczniów, a więc takŜe dla siebie. NaleŜałoby zorganizować 
zaufany zespół, który pręŜnie działając, pokazałby, Ŝe w samorządzie jest dobra zabawa, moŜna fajnie spędzić czas. 
Rada samorządu powinna poprosić dyrekcję o zorganizowanie co jakiś czas apelu, na którym opiekun wymieniłby, 
czego samorząd dokonał w ostatnim czasie, a takŜe jakie akcje zaplanował w najbliŜszej przyszłości. Na tych 
apelach ochotnicy byliby proszeni o zgłaszanie się do konkretnych przedsięwzięć. Kiedy uczniowie zobaczą, Ŝe 
samorząd działa, jest aktywny i ma moŜliwości, chętniej będą się włączali do akcji, według własnych zainteresowań. 
 
-Czy uwaŜa Pani, Ŝe dobrym pomysłem jest nagradzanie aktywnych samorządowców podwyŜszeniem oceny  
z zachowania, moŜe nagrodami ksiąŜkowymi? 
- Są w szkole osoby, które choć chciałyby się zaangaŜować, nie mają takich moŜliwości. Dlatego nagradzanie 
ksiąŜkami mogłoby wywołać poczucie niesprawiedliwości. Poza tym, trzeba uczyć młodych ludzi bezinteresownego 
działania. Jednak jak najbardziej powinno się podwyŜszać oceny z zachowania, gdyŜ jest to działalność dla szkoły. 
Istnieje na to odpowiedni przepis w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO). 
 
-Dziękuj ę za wywiad, bardzo pomogła mi Pani w znalezieniu odpowiedzi na dręczące mnie pytania. 
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