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Uzasadnienie wyboru tematu i przedstawienie planu pracy 

 

Wybrałem temat dotyczący zwiększenia wpływu samorządu na życie 

szkoły, ponieważ jest to zagadnienie, z którym mam do czynienia na co dzień,   

a także na temat którego mogę wypowiedzieć się na podstawie własnych 

doświadczeń. W każdej szkole funkcjonuje samorząd szkolny, jednak                

w niektórych szkołach działa on bardzo prężnie i ma wpływ na życie uczniów,   

a w innych jest to jedynie fikcyjna i tytularna instytucja. W mojej pracy 

chciałbym przeanalizować, od czego zależy, jak działa samorząd szkolny.  

 

 Swoje przemyślenia postanowiłem zacząć od sprawdzenia, co młodzi 

ludzie mają do powiedzenia na temat działalności samorządów w swoich 

szkołach i czego od nich oczekują. Następnie wybrałem jedną z testowanych 

szkół – celowo nie własną, aby zachować obiektywne spojrzenie –                      

i przeprowadziłem rozmowę z opiekunem tamtejszego samorządu na temat jego 

roli. Dzięki tej rozmowie zdobyłem nie tylko liczne pomysły, jak urozmaicić 

pracę samorządu, ale również zyskałem wiedzę, jak sprawić by uczniowie czuli 

się odpowiedzialni za swoją szkołę i uważali się za jej integralną część.  

 

 Przeanalizowałem także dostępne teksty na temat roli samorządu, 

prezentujące nie tylko prawny punkt widzenia, lecz również przedstawiające 

sugestie dla nauczycieli zajmujących się sprawami samorządu szkolnego. 

Ostatecznie wysnułem własne wnioski i zaprezentowałem sposoby zwiększenia 

wpływu samorządu na życie szkoły. 
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Prawne kompetencje samorządu szkolnego 

Samorząd szkolny może prowadzić swoją działalność w ramach 

określonych w akcie prawnym, tj. Ustawie o Systemie Oświaty  

z 7 września 1991 r. - Art. 55. Najważniejsze są następujące fragmenty tej 

ustawy: 

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej 

"samorządem".  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub 

placówki. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie 

pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły 

lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, (…) 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. (…) 
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Według statutu szkoły, do której obecnie uczęszczam – Gimnazjum nr 25 z 

oddziałami dwujęzycznymi przy ul. Zwycięzców 44 w Warszawie: 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu. Organy samorządu 

są reprezentantami ogółu uczniów. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów zatwierdzony przez dyrektora zespołu. 

2. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi zespołu, radzie 

pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach zespołu, a w szczególności 

dotyczące praw i obowiązków ucznia. 

3. Uczniowie mają prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, prawo 

organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem. 

 

Z przytoczonych powyżej informacji wynika, że samorząd stanowią wszyscy 

uczniowie, a jego kompetencje obejmują zarówno organizowanie wydarzeń 

kulturalnych i rozrywkowych, wybór nauczyciela – opiekuna samorządu, jak i 

pośredniczenie między uczniami a kadrą nauczycielską.  

 

Bardzo istotne jest dobre rozumienie zadań i roli samorządu, ponieważ może on 

działać jedynie w granicach swoich kompetencji. Nie jest w żaden sposób 

odpowiedzialny za ofertę edukacyjną szkoły czy stan jej wyposażenia. Nie może 

być oceniany za brak działań na obszarach, które nie należą do jego zadań. 
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Ankieta – 

co uczniowie wiedzą na temat działań samorządu w swojej szkole? 

 

Zastanawiając się nad tym, jak zwiększyć wpływ samorządu szkolnego na 

życie szkoły, postanowiłem sprawdzić, jak wygląda działalność samorządów w 

trzech różnych gimnazjach warszawskich. Wybrałem  do swoich badań szkoły 

różnego typu – po pierwsze szkołę, której jestem uczniem, to jest Gimnazjum z 

oddziałami dwujęzycznymi nr 25 przy ul. Zwycięzców 44,  po drugie -

gimnazjum przy renomowanym Liceum im. Stefana Batorego przy                   

ul. Myśliwieckiej 6, a po trzecie - rejonowe Gimnazjum nr 26 im. Jana 

Kochanowskiego przy ulicy Fundamentowej 38/42. Ankieta została 

przeprowadzona w pierwszym tygodniu lutego 2009 roku w klasach trzecich 

gimnazjalnych w każdej ze szkół.  Łącznie zapytałem o opinię 93 osoby. Celem 

ankiety było zbadanie, jak wygląda działalność samorządów w tych szkołach, 

oraz sprawdzenie, czego uczniowie spodziewają się po samorządach 

uczniowskich. 

 

 Starałem się sformułować pytania tak, aby uzyskać odpowiedzi na 

nurtujące mnie zagadnienia, a mianowicie: 

 ile uczniowie wiedzą o działaniach samorządu w swojej szkole, 

 w jakim stopniu działania samorządu spełniają ich oczekiwania, 

 jakich innych działań oczekują od swojego samorządu,  

a także  

 w jakim stopniu są skłonni zaangażować się w jego akcje. 
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Poniżej przedstawiam pełny tekst  ankiety: 

ANKIETA – ROLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

1) Jakie są konkretne działania samorządu uczniowskiego w Twojej szkole? 

(weź pod uwagę wszystkie działania na rzecz szkoły i uczniów, np. 

imprezy szkolne, uroczystości, akcje charytatywne itd.) 

 

2) Jakie działania samorządu w tym roku szkolnym uważasz za 

najistotniejsze/najciekawsze? 

 

3) Czy działania samorządu uczniowskiego w Twojej szkole są 

wystarczające?   

(Zakreśl właściwą odpowiedź)    TAK  /  NIE  

 

4) Jakich działań oczekujesz od samorządu szkolnego? 

 

5) Jaki wpływ ma samorząd uczniowski na życie Twojej szkoły?  

(Zakreśl właściwą odpowiedź)   

ZNACZĄCY         ŚREDNI          NIEWIELKI          ŻADEN 

 

6) Jak oceniasz swój udział w działaniach samorządu uczniowskiego? 

(Wybierz jedną odpowiedź) 

A) Jestem przedstawicielem samorządu szkolnego i aktywnie uczestniczę 

w jego działaniach. 

 B) Okazjonalnie włączam się w działania samorządu. 

C) Przyglądam się działaniom samorządu. 

D) Działania samorządu mnie nie interesują. 
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Opracowanie pytania pierwszego – 

 „Jakie są konkretne działania samorządu uczniowskiego w Twojej szkole? 

(weź pod uwagę wszystkie działania na rzecz szkoły i uczniów, np. imprezy 

szkolne, uroczystości, akcje charytatywne itd.)” 

 

  

 

 

 

 

 

 

27%

50%

23%

Gim. im. Stefana 
Batorego 

Ponad 2 wymienione

1-2 wymienione

nieznane/brak odpowiedzi

49%

48%

3%

Gimnazjum 25 przy 
ul. Zwycięzców 44

Ponad 2 wymienione

1-2 wymienione

nieznane/brak odpowiedzi

61%
25%

14%

Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego

Ponad 2 wymienione

1-2 wymienione

nieznane/brak odpowiedzi

47%

40%

13%

RAZEM

Ponad 2 wymienione

1-2 wymienione

nieznane/brak odpowiedzi

 

W pytaniu pierwszym chciałem sprawdzić, ile uczniowie wiedzą o działalności 

samorządów w swoich szkołach, a mianowicie ile konkretnych działań są w stanie 

wymienić. Pozytywnie zaskoczył mnie niski odsetek takich uczniów, którzy nie potrafili 

wymienić ani jednej akcji samorządu w swojej szkole. Pokazuje to, że działalność 

samorządów w ich szkołach jest widoczna. 
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Opracowanie pytania drugiego –  

„Jakie działania samorządu w tym roku szkolnym uważasz za 

najistotniejsze / najciekawsze?”         

   

 

Pytanie drugie miało za zadanie sprawdzić, czy uczniowie wśród działań 

samorządu potrafią wskazać takie, które ich zdaniem zasługuje na uznanie.  

Chciałem się przekonać, nie tylko, czy uczniowie dostrzegają działania 

samorządu w swoich szkołach (co sprawdzałem w pytaniu pierwszym) , ale czy 

choć  jedno z takich działań oceniają jako istotne bądź ciekawe. Znaczna grupa 

uczniów - prawie  ¾  potrafiło wymienić akcje, które według nich były 

najbardziej interesujące czy po prostu najważniejsze. 

69%

31%

Gimnazjum im. 
Stefana Batorego

Podany konkretny przykład

nieznane/brak odpowiedzi

65%

35%

Gimnazjum  25 przy 
ul. Zwycięzców 44                 

Podany konkretny przykład

nieznane/brak odpowiedzi

78%

22%

Gimnazjum im Jana 
Kochanowskiego

Podany konkretny przykład

nieznane/brak odpowiedzi

71%

29%

RAZEM

Podany konkretny przykład

nieznane/brak odpowiedzi
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Opracowanie pytania trzeciego –  

„Czy działania samorządu uczniowskiego w Twojej szkole są 

wystarczające?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

Gimnazjum im. 
Stefana Batorego

TAK NIE 

32%

68%

Gimnazjum 25 przy 
ul.Zwycięzców 44

TAK NIE 

78%

22%

Gimnazjum im. 
J. Kochanowskiego

TAK NIE 

58%

42%

RAZEM

TAK NIE 

W tym pytaniu chciałem zbadać, czy obecna działalność samorządu wydaje 

się uczniom wystarczająca. Interesowało mnie, czy uczniowie dostrzegają 

potrzebę zwiększenia działań samorządu w swoich szkołach. Okazało się, 

że blisko połowa uczniów uważa działania samorządu za niewystarczające. 
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Opracowanie pytania czwartego –  

„Jakich działań oczekujesz od samorządu szkolnego?” 

Pytanie czwarte było pytaniem otwartym i wymagało od ankietowanych 

udzielenia własnych odpowiedzi i wymienienia własnych pomysłów. 

  

Do najpopularniejszych propozycji – we wszystkich szkołach – należały: 

a) imprezy szkolne i sportowe 

b) pośrednictwo między uczniami a dyrekcją 

c) działania takie, jak obecnie 

Pojedyncze wypowiedzi pokazały, że niektórzy uczniowie mają nierealne 

wyobrażenia na temat możliwości i zakresu działań samorządu szkolnego.  

Postulowane było zajęcie się sprawami czystości w szkole bądź wyposażeniem 

szkolnym. W związku z tym nasuwa się wniosek, że podawane uczniom 

informacje o rzeczywistej roli i możliwościach samorządu są niewystarczające. 

Większość ankietowanych była jednak świadoma możliwości działań 

samorządu i wiedziała, czego ma  prawo oczekiwać od swoich przedstawicieli. 

35% uczniów stwierdziło, że niczego nie oczekuje od swojego samorządu lub że 

nie ma zdania na ten temat.  

35%

38%

15%

12%

RAZEM

Nie wiem/ brak 
podanych przykładów

Imprezy szkolne i 
sportowe

Pośrednictwo między 
uczniami a dyrekcją

Takie, jak obecnie
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Opracowanie pytania piątego – „Jaki wpływ ma samorząd uczniowski na 

życie Twojej szkoły?”  

 

  

Pytanie piąte miało pokazać, jak uczniowie oceniają wpływ samorządu na 

swoją szkołę. Tylko ok. 1/10 uczniów nie uważa, by samorząd choćby         

w najmniejszym stopniu wpływał na życie szkoły. Grupy respondentów, 

którzy odpowiedzieli „znaczący” i „niewielki” są do siebie zbliżone, 

natomiast najczęściej wybierana była odpowiedź „średni”. Świadczy to         

o tym, że uczniowie dostrzegają wpływ samorządu na życie swojej szkoły, 

jednak ich wypowiedzi wyraźnie pokazują, że rola samorządu może być 

większa. 
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Opracowanie pytania szóstego –  

„Jak oceniasz swój udział w działaniach samorządu uczniowskiego?” 

 

 

W ostatnim pytaniu chciałem się dowiedzieć, w jakim stopniu uczniowie identyfikują się ze 

swoim samorządem i czy są skłonni uczestniczyć w jego działaniach.  Przecież to właśnie 

wszyscy uczniowie stanowią samorząd. Zdecydowana większość, bo ponad 2/3 

ankietowanych, stwierdziła, że nie bierze udziału w akcjach samorządu lub że się im jedynie 

przygląda.  Do aktywnego udziału w pracach przyznaje się zaledwie 1/10 badanych, przy 

czym okazjonalnie pomaga im zaledwie 21% uczniów. Świadczy to o niskiej pozycji 

samorządu wśród uczniów i stanowi dowód na to, że aby samorząd liczył się w szkole, 

uczniowie muszą mieć z nim do czynienia na co dzień, nie tylko z okazji imprez szkolnych 

czy przedstawień. 

 

0%

19%

46%

35%

Gimnazjum im. 
Stefana  Batorego

Aktywny udział Okazjonalny udział

Przyglądanie się Brak działao

7%

16%

48%

29%

Gimnazjum  25
przy ul. Zwycięzców 44

Aktywny udział Okazjonalny udział

Przyglądanie się Brak działao

17%

28%

19%

36%

Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego

Aktywny udział Okazjonalny udział

Przyglądanie się Brak działao

9%

21%

37%

33%

RAZEM

Aktywny udział Okazjonalny udział

Przyglądanie się Brak działao
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Podsumowanie ankiety 

 

Przygotowując ankietę i obejmując badaniem uczniów trzech różnych 

gimnazjów, byłem ciekaw, czy uzyskam zbliżone czy też zupełnie różne 

rezultaty. Do analizy wybrałem szkołę, do której uczęszczam,   a w niej klasę 

dwujęzyczną, do której uczniowie są kwalifikowani na podstawie dodatkowych 

testów, wybrałem także klasę o podobnym profilu z gimnazjum przy Liceum im. 

S. Batorego, a także klasę  z gimnazjum rejonowego na Pradze Południe. Szkoły 

te znacznie różni poziom wyników egzaminów gimnazjalnych, byłem więc  

zainteresowany, czy będzie to widoczne w uzyskanych przeze mnie 

odpowiedziach.  

Wyniki pokazały, że uczniowie w zbliżony sposób postrzegają działania 

samorządu w swoich szkołach. W większości wypadków wpływ samorządu na 

życie szkoły okazał się  - średni. Trzeba jednak podkreślić, że najwięcej 

zaangażowania wykazali uczniowie rejonowego gimnazjum. Uznałem w tej 

sytuacji, że warto skorzystać z pomysłów działającego tam samorządu i 

przeprowadziłem rozmowę z jego opiekunem. 

Ankieta udowodniła, że niezależnie od typu szkoły jest wielu uczniów zupełnie 

niezainteresowanych działaniami samorządu. Uważam, że  warto spróbować 

zmienić tę sytuację, zwłaszcza, że jak wynika z przytoczonej przeze mnie wyżej 

ustawy - samorząd stanowią wszyscy uczniowie. Powinny być więc podjęte 

kroki, aby wszyscy uczniowie chcieli angażować się w prace samorządowe.  

Szczegółowe wnioski płynące z ankiety, a zaprezentowane powyżej, 

wykorzystałem w dalszej części pracy proponując sposoby zwiększenia roli 

samorządu.  

 



14 
 

Rola opiekuna samorządu – 

rozmowa z opiekunem samorządu w Gimnazjum nr 26  

 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie – 

panem Adamem Gościńskim 

 

  Po przeprowadzeniu ankiety w trzech różnych szkołach zauważyłem,  że 

choć wyniki są zbliżone, to jednak uczniowie jednej ze szkół – Gimnazjum im. 

J. Kochanowskiego – udzielali dużo bardziej szczegółowych odpowiedzi. 

Zamiast pisać ogólnie, podobnie jak ankietowani z dwóch pozostałych szkół, że 

na przykład najistotniejszą imprezą organizowaną przez samorząd była 

dyskoteka szkolna, podawali wiele konkretnych danych dotyczących 

opisywanych wydarzeń. Takie odpowiedzi mogłyby sugerować, że samorząd w 

tej szkole ma rzeczywiście znaczący wpływ na życie społeczności uczniowskiej.  

 

Postanowiłem w związku z tym przeprowadzić rozmowę - wywiad z 

opiekunem samorządu szkolnego w tej szkole i poznać opinię osoby 

zaangażowanej w prace samorządu. Pan Adam Gościński już od kilkunastu lat 

jest opiekunem samorządu w swojej szkole. Corocznie uczniowie wybierali go 

na to stanowisko. Uznałem więc, że z sprawach samorządu szkolnego może być 

uznany za eksperta.  

 

Rozmowa z panem Adamem Gościńskim okazała się inspirująca i była 

źródłem pomysłów, które są przedstawione w dalszej części pracy.  
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Poniżej przedstawiam przebieg rozmowy, która odbyła się 12 lutego 2009r.  

1) Z ankiety przeprowadzonej wśród Pańskich uczniów wynika, że 

Samorząd Szkolny działa w Pana szkole aktywnie, a jego rola jest 

doceniana przez uczniów. Jak Pan sądzi, od czego zależy sukces 

działań Samorządu Uczniowskiego? 

Moim zdaniem najważniejsze jest obudzenie w uczniach chęci do działania i 

stworzenie im warunków do realizowania swoich pomysłów (nasi uczniowie 

mają swoją siedzibę, regularne spotkania nie tylko robocze, ale i integrujące 

grupę). W każdym z nich drzemie potencjał, który wystarczy uruchomić. 

Warto uzmysłowić uczniom, że są współgospodarzami szkoły i wiele od nich 

zależy. Mają też realny wpływ na to, co się wokół nich dzieje. Na pewno 

należy ich doceniać, wspierać i wynagradzać – to zawsze dodaje energii. 

Muszą też dobrze czuć się w swojej szkole. 

2) Co uważa Pan za największe osiągnięcie Samorządu w bieżącym roku 

szkolnym? 

W tym roku szkolnym nasza gazetka szkolna „Index” zdobyła pierwsze 

miejsce w konkursie dziennikarskim. Świetnie działa sklepik szkolny 

prowadzony przez młodzież. Z funduszy wypracowanych przez Samorząd 

została zakupiona kserokopiarka do użytku młodzieży obsługiwana przez 

uczniów w sklepiku.  Młodzież pomaga w budowie sali teatralnej, którą 

chcemy w tym roku uroczyście otworzyć. Powstał prężnie działający 

wolontariat, którego członkowie działają nie tylko w szkole, ale poza nią, np. 

pomagają słabszym uczniom w świetlicy edukacyjnej, pomagają starszym 

ludziom w parafii.   
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3) Od czego zależy stopień zaangażowania uczniów w działanie 

Samorządu? 

Sądzę, że dużą rolę odgrywa zintegrowanie działaczy samorządu – w końcu 

są to uczniowie różnych klas. Kiedy uczniowie poczują się wspólnotą(…) 

zaczynają czuć się współodpowiedzialni za szkołę. Niewątpliwie, aby coś się 

działo w szkole, musi być ku temu przychylna dyrekcja. W zależności od 

możliwości danej grupy zadaniowej, podejmuje się trudniejsze i mniej trudne 

zadania. Duże znaczenie mają też dobre relacje z opiekunem. Musi on mieć 

czas dla Samorządu nie tylko w godzinach zajęć szkolnych, ale i po lekcjach.  

4) Jak ocenia Pan wpływ nauczycieli na działania Samorządu i jak 

określiłby Pan swoją – jako opiekuna – rolę w Samorządzie? 

Nauczyciele nie powinni przeszkadzać. Powinni pochwalić, dostrzec to, co 

ich uczniowie robią, czasem doradzić, kiedy indziej wytknąć błędy. 

Wychowawcy zawsze proszeni są o uwzględnienie w ocenie zachowania 

zaangażowania swoich uczniów na rzecz szkoły. 

 Moja rola polega na integrowaniu grupy i  koordynowaniu działań uczniów. 

Czasami podpowiadam, co można zrobić, innym razem staję do pracy razem 

z nimi. Często ma to miejsce po lekcjach. 

5) Jakie trudności napotyka Samorząd w Pana szkole? 

Pracuję w szkole rejonowej. Nie wszyscy uczniowie identyfikują się z nią, a to 

powoduje, że niektórzy uczniowie bardzo utrudniają pracę samorządu, 

czasem nawet niszczą to, co wypracowali ich koledzy. Samorządowcy bywają 

wyśmiewani. Jest też w szkole grupa uczniów, którzy nie wierzą w swoje 

możliwości, więc potrzebują wielu zabiegów, żeby ich do czegokolwiek 

zachęcić.  
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6) Jakie są Pana plany i marzenia związane z działaniem Samorządu? 

Chcę dokończyć urządzanie siedziby samorządu, którą jest chata góralska, 

wybudowana przez samych uczniów i opiekuna na II piętrze szkoły. 

Zamierzamy zagospodarować teren wokół siedziby samorządu. Myślę o tym, 

by w sali teatralnej odbywały się cyklicznie spotkania „U Jana pod lipą”, w 

których wezmą udział sympatycy szkoły, absolwenci, społeczność lokalna.  

Zamierzamy również zainicjować spotkania samorządowców praskich 

gimnazjów i zachęcić ich do podejmowania wspólnych działań.  Wiele 

pomysłów rodzi się w toku pracy.  

 

Na zdjęciu powyżej: 

Pan   Adam   Gościński  wraz  z  przedstawicielami   samorządu   szkolnego  

z Gimnazjum nr 26 w Warszawie 
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Komentarz do rozmowy: 

 

Z przytoczonego powyżej wywiadu jasno wynika, co następuje: 

 

 bardzo ważne jest obudzenie w uczniach chęci do działania i 

uświadomienie im, że są współgospodarzami szkoły, 

 

 zaangażowanie uczniów w sprawy samorządu zależy przede wszystkim 

od tego, czy czują się jednością i wspólnotą, 

 

 aby samorząd mógł prężnie działać w szkole, niezbędna jest współpraca z 

dyrekcją szkoły,  

 

 opiekunem samorządu musi być osoba, która będzie gotowa poświęcić  

działalności samorządu wiele energii i czasu poza godzinami lekcyjnymi, 

 

 ważne jest, aby szkoła doceniała wysiłek uczniów zaangażowanych w 

działania samorządu, nagradzała je i promowała,  

 

 wskazane byłoby nagradzanie pracy w samorządzie przez wychowawców 

przy wystawianiu oceny ze sprawowania, 

 

 praca w samorządzie szkolnym jest często wstępem do szerszej 

działalności na rzecz otoczenia, warto więc ją popierać. 
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Samorząd uczniowski – w artykułach i publikacjach. 

 

Szukając źródeł inspiracji do mojej pracy sięgnąłem również do publikacji na 

temat roli samorządu. W bibliotece znalazłem książkę napisaną przez 

Aleksandra Kamińskiego, której tytuł mnie zainteresował: „Samorząd 

młodzieży jako metoda wychowawcza”. Kiedy jednak spojrzałem na datę 

wydania i nazwisko autora, pomyślałem, że nie jest to pozycja, z której 

mógłbym skorzystać. Powstała w zupełnie innych czasach i innej 

rzeczywistości. Jednak pierwsze wrażenia okazały się mylne.  

Książka zawiera wiele uwag, które nie straciły swojej aktualności. Jest 

skierowana do nauczycieli i wychowawców i koncentruje się na działaniach 

nauczycieli. Podkreśla, że nie każdy nauczyciel ze względu na cechy charakteru 

może być opiekunem samorządu. Pokazuje, jakie osoby mają większe szanse na 

nawiązanie dobrego kontaktu z uczniami.  

Nie sposób nie zgodzić się, że bez pomocy nauczycieli w gimnazjum niewiele 

można osiągnąć. Nam uczniom, jako osobom niepełnoletnim, nie wolno bez 

nadzoru przebywać w szkole, zwłaszcza po godzinach lekcyjnych. Bez opieki 

nauczyciela nie możemy korzystać ze szkolnego sprzętu i niczego organizować. 

Mało widoczna działalność samorządu może mieć więc prozaiczną przyczynę – 

brak właściwej osoby dorosłej nadzorującej działania. 

Ciekawa jest opinia autora książki wyrażona słowami: „Młodzież musi widzieć 

owoce swej pracy”. Kamiński pokazuje, jak ważne jest, aby uczniowie 

zaangażowani w prace samorządu byli doceniani, a efekty ich pracy były 

utrwalane i rozpowszechniane. 
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Jak zwiększyć wpływ samorządu uczniowskiego na życie szkoły –  

proponowane rozwiązania. 

 

 Jeżeli chcemy mówić o wpływie samorządu uczniowskiego na życie 

szkoły, działania samorządu muszą być znane wszystkim uczniom. W 

związku z tym konieczna jest prowadzona regularnie kampania 

informacyjna, która pozwoli całej społeczności szkolnej poznać 

wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez samorząd.  

Z przeprowadzonej przeze mnie ankiety i obserwacji życia szkolnego 

wynika, że nie wszystkie działania samorządu szkolnego są właściwie 

propagowane w szkole. Trudno więc mówić o odpowiednim wpływie 

samorządu na życie szkoły, jeżeli nie wszyscy uczniowie są informowani 

o podejmowanych krokach. Niewystarczająca rola samorządu szkolnego 

może być wynikiem nie tyle braku działań samorządu, ile wynikiem 

braku  informacji o tych działaniach przekazywanych całej społeczności 

szkolnej. Konieczne jest więc prowadzenie stałej kampanii informacyjnej. 

Może mieć ona różne formy: 

 

 strona internetowa bądź miejsce na stronie internetowej szkoły 

 

 informacje przekazywane przez radiowęzeł 
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 gazetka wydawana przez samorząd uczniowski  

 

 

 

Powyżej: 

Strona tytułowa gazetki szkolnej wydawanej przez samorząd uczniowski 

 w Gimnazjum nr 26 w Warszawie 
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 tablica informacyjna na korytarzu szkolnym 

 

 

 

 

Na zdjęciu powyżej:  

Tablica informacyjna samorządu szkolnego w Gimnazjum nr 26 w Warszawie 
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 Istotna wydaje się również specjalnie wydzielona przestrzeń, miejsce w 

którym przedstawiciele samorządu będą czuć się gospodarzami i które 

będą  mogli  po swojemu zagospodarować.    

Przykład   Gimnazjum   im. J. Kochanowskiego pokazuje, jak ważną rolę 

integracyjną dla środowiska uczniowskiego spełnia wydzielenie kawałka 

przestrzeni szkolnej na wyłączne potrzeby samorządu. Pokazana poniżej 

na zdjęciu Chata Samorządowa (jak nazwali to miejsce jego twórcy) pełni 

w powyższej szkole ważną rolę – to w niej spontanicznie zbierają się 

uczniowie, żeby porozmawiać o swoich problemach i podyskutować o 

pomysłach. Brak miejsca na takie spotkania może być czynnikiem 

zniechęcającym do podejmowania działań. 

 

 

Na zdjęciu powyżej:  

„Chata Samorządowa” – siedziba samorządu szkolnego w Gimnazjum nr 26    

w Warszawie. 
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 Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na działania samorządu 

uczniowskiego jest współpraca z opiekunem samorządu. Ważne 

wydaje się, żeby osoba pełniąca funkcję opiekuna była wybrana przez 

młodzież, a nie jej narzucona. Prawo wyboru opiekuna przez samorząd 

wynika z ustawy, która przytaczam wyżej. Prawo takie gwarantuje, ze 

opiekun będzie przez uczniów akceptowany i doceniany. 

 

Jak podkreślał pan Gościński - opiekun samorządu, z którym 

przeprowadziłem rozmowę, ważne jest, aby uczniowie mogli liczyć na 

zaangażowanie wybranego nauczyciela nie tylko w czasie szkolnym, ale 

także po lekcjach. Wielu pomysłów nie da się bowiem zrealizować 

wyłącznie w czasie zajęć szkolnych. Wymagają one dodatkowego czasu 

po południu i w weekendy. 

 

Otwarta postawa opiekuna samorządu wobec inicjatyw 

uczniowskich jest niezbędna, aby uczniowie mieli coraz więcej dobrych 

pomysłów. Jak powiedział mój rozmówca – „najważniejsze, żeby 

nauczyciel nie przeszkadzał”. Myślę, że życzliwie nadzorowani 

uczniowie będą z coraz większym zapałem angażować się w sprawy 

samorządu, wiedząc, ze realizują własne, a nie narzucone im pomysły.  
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 Konieczne jest stworzenie warunków działania i realizowania 

pomysłów uczniowskich. Na nic zdadzą się najlepsze inicjatywy, jeśli 

nie będzie warunków, żeby je wprowadzać w życie. Jeżeli chcemy, żeby 

uczniowie w wolnym czasie rozwijali swoje talenty artystyczne, 

konieczna jest sala, gdzie będą mogli wyniki swoich działań 

zaprezentować. Mam na myśli miejsce na korytarzu na galerie prac 

uczniów, czy salę, gdzie mogłyby być prezentowane przedstawienia.  

 

 

 

 

Na zdjęciu powyżej: 

Sala teatralna, którą urządzili samodzielnie (we współpracy z opiekunem) 

przedstawiciele samorządu szkolnego w Gimnazjum nr 26 w Warszawie  
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 Powierzanie uczniom różnorodnych zadań sprawi, że więcej osób będzie 

mogło znaleźć możliwości działania. Do zadań, którymi mógłby zająć się 

samorząd uczniowski należy prowadzenie szkolnego radiowęzła czy 

szkolnego sklepiku.  

 

 

 

 

Na zdjęciu powyżej:  

 

Sklepik szkolny prowadzony przez samorząd  Gimnazjum nr 26                

w Warszawie. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela zajmują się 

przygotowaniem towaru i rozprowadzaniem go. 
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 Dobrym pomysłem wydaje się, żeby samorząd koordynował działania 

charytatywne i akcje szkolnej grupy wolontariuszy. 

 

 

 

Na zdjęciu powyżej:  

„Mikołajki” organizowane przez samorząd szkolny w Gimnazjum nr 26 w 

Warszawie 

 

Najważniejsze jest, żeby mogły być realizowane różne pomysły i żeby 

działalność samorządu była jak najbardziej zróżnicowana. Warto, aby 

każdy uczeń, niezależnie od zainteresowań, mógł znaleźć coś dla siebie. 

Im więcej różnorodnych propozycji, tym większa szansa, że więcej osób 

włączy się w działanie, a wpływ samorządu na życie społeczności 

szkolnej zwiększy się. 
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