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1.Wstęp 

Nad wyborem tematu pracy nie zastanawiałam się długo. 
Prawdę mówiąc, wiedziałam od razu, Ŝe .. to jest to. 
Działalność Samorządu Uczniowskiego jest zjawiskiem mi  
bliskim, poniewaŜ sama stoję na czele tej organizacji w mojej 
szkole. UwaŜam, Ŝe jego działalność jest w pewnym stopniu 
ograniczona. Oczywiście nie moŜemy mieć większej władzy 
niŜ Pani Dyrektor szkoły, aczkolwiek jako organizacja, będąca 
najbliŜej uczniów( gdyŜ sami jesteśmy uczniami) moglibyśmy 
uczestniczyć w podejmowaniu waŜnych decyzji szkolnych 
oraz mieć na nie bardziej znaczący wpływ. Chcemy mieć 
większy wpływ na to co się dzieje w naszej szkole. 
Pragnęlibyśmy  mieć wpływ na to czy np. nasza szkoła 
przystępuje i wykonuje dany projekt , a nie tylko pokazywać 
nasz wkład w realizacji. 
  UwaŜam, Ŝe mamy ograniczony wpływ na Ŝycie naszej 
szkoły oraz nie jesteśmy do końca świadomi własnych praw. 
W statucie szkoły wyraźnie jest zapisane, Ŝe uczeń moŜe mieć 
maksymalnie dwa sprawdziany tygodniowo,  jednak 
nauczyciele nie zawsze się stosują, tłumacząc się przy tym 
brakiem czasu na realizację programu. A przecieŜ uczniowie 
to nie wszechstronne roboty ! Niech to przestanie być tematem 
tabu.  Jako Samorząd Uczniowski powinniśmy pokazać, Ŝe 
mamy na to wpływ i .. przeciwstawiać się.  
 Nasza opinia powinna mieć rzeczywisty wpływ na Ŝycie 
szkoły. Dlaczego bez naszej zgody podejmowane są waŜne 
decyzje ? Musimy walczyć o udziały !  

Zanim dowiesz się jak moŜna wpłynąć, na udoskonalenie 
działalności Samorządu Szkolnego, przyjrzyjmy się bliŜej 
samemu pojęciu tej organizacji.  
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Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły, organizacja                          
uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność 
uczniowską, niezaleŜna od administracji oświatowej  
i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.  

 
 
 

 
2.   Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Publicznym 

Gimnazjum w Tczowie. 
 

TERMIN 
 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
 

UWAGI 

 
 
 
 
 
 
 
 

W 
R 
Z 
E 
S 
I 
E 
Ń 

 
1. Wybory samorządu 

uczniowskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opracowanie planu pracy 

samorządu. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Udział w akcji: 

„ SPRZĄTANIE ŚWIATA”. 
 
 
 
4. Zorganizowanie dyskoteki 

szkolnej. 
 
 
 

 
- wybory przedstawicieli do samorządu 

przez poszczególne klasy 
- zebranie samorządu i wybór poprzez 

głosowanie tajne zarządu samorządu, 
czyli: przewodniczącego, zastępcy, 
sekretarza i skarbnika 

- podział samorządu na sekcje: 
dekoracyjna, porządkowa, naukowa, 
Wolontariat i określenie zadań kaŜdej  

      z nich 
 
 
- wypisanie propozycji zgłaszanych 

przez przedstawicieli samorządu 
do planu pracy 

- ustalenie harmonogramu zadań 
i określenie terminów ich realizacji 
oraz osób odpowiedzialnych za ich 
wykonanie 

 
 

 
- przydzielenie opieki do sprzątania 

poszczególnych rejonów okolic szkoły,  
 
 
 
 

-    opieka nad sprzętem grającym 
- dyŜury przy wejściu do szkoły 
- sprzedaŜ biletów 
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8. Dbamy o ład i porządek 
w naszej szkole. 

 
 
 
 
 
9. Organizacja Dnia 

Chłopaka. 
 

- zorganizowanie pod opieką 
wychowawców prac porządkowych 
i dekoracyjnych w klasach 

- rozplanowanie dyŜurów 
na korytarzach (klasy dyŜurujące 
zmieniają się co tydzień) 

 
- zorganizowanie uroczystej akademii  

z okazji Dnia Chłopaka 
 
-  przygotowanie wierszy i piosenek  
-  wykonanie dekoracji 
-  przeprowadzenie konkursów  
-  wręczenie nagród i tytułów Mister 

Malarz: Mister Inteligencji,  Mister 
Zabawy i Uśmiechu. 

 
 

 

P 
A 
Ź 
D 
Z 
I 
E 
R 
N 
I 
K 
L 
I 
S 
T 
O 

 

1. Ślubowanie klas  
pierwszych. 

 
 
 
 
2.  Obchody DNIA 

EDUKACJI 
NARODOWEJ. 

 
 

 
 
 
3. Konkurs klasowy na 

najładniejszy ,,Kącik 
Ucznia”  

 
 
 
 
 

 
1.  Obchody Narodowego 

Święta Niepodległości. 
2.  Andrzejki w naszej 

szkole. 
3. Dzień Gimnazjalisty. 

 
 

 
 
- dekoracja sali gimnastycznej 
-    przygotowanie i przeprowadzenie 

ślubowania  
-    przygotowanie pocztu sztandarowego 
 
 
- zamieszczenie Ŝyczeń 

okolicznościowych w gablocie szkolnej 
- dekoracja sali gimnastycznej 
- przygotowanie uroczystej akademii 
- zakupienie kwiatów  
 

 
 
- Opracowanie regulaminu, 
- Ogłoszenie konkursu 
- Przygotowanie wystawki 
- Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 

nagród 
 

 
 
 

    - złoŜenie wiązanki  przed Pomnikiem            
Pomordowanych w Tczowie. 

-    Dyskoteka, konkursy 
- poczęstunek, wróŜby. 
- przygotowanie dekoracji na sali 

gimnastycznej 
- przygotowanie i przeprowadzenie 
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P 
A  
D 
G 
R 
U 
D 
Z 
I 
E 
Ń 

 
 
 
 

 
 
1.  Międzyklasowy   konkurs 

na stroik świąteczny. 
 
 
 
 
2.  W świątecznym nastroju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

konkursów ,,Nasz Talent” i ,,Konkurs 
Młodego Intelektualisty” 

-    przygotowanie dyplomów  
 

 
- opracowanie regulaminu 
- ogłoszenie konkursu 
- przygotowanie wystawki 
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 

nagród 
 

- gazetka ścienna o tematyce 
świątecznej 

- przygotowanie plakatu z Ŝyczeniami 
świątecznymi dla Rady Pedagogicznej 
i dla uczniów 

- dekoracja świąteczna szkoły 
- przekazanie światła betlejemskiego 

wraz z Ŝyczeniami świątecznymi - 
wizyta w instytucjach naszej gminy 

- spotkanie opłatkowe w klasach 
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S 

T 

Y 

C 

Z 

E 

Ń 

 
1. Włączenie się 

samorządu w koncert 
,,Pomocna dłoń”  

 
 
 
 
 
 
 
2. Choinka Noworoczna 
 
 
 
 
 
3. Podsumowanie 

I półrocza 
 
 
 
 
 
 
 
4. ,,Bezpieczne ferie” 

 
- organizacja dyskoteki, z której dochód 

(sprzedaŜ biletów i serduszek) 
przeznaczony będzie na rzecz WOŚP 

- zbiórka datków do puszek wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców 

- przekazanie pieniędzy na konto 
WOŚP 

- przygotowanie koncertu dla 
społeczności lokalnej 

- dekoracja karnawałowa sali 
gimnastycznej 

- zorganizowanie zabawy choinkowej 
z poczęstunkiem dla uczniów 

 
 

- wykonanie diagramu słupkowego 
prezentującego średnią ocen oraz 
frekwencję uzyskaną w 
poszczególnych klasach w I półroczu 

- sporządzenie listy najlepszych 
uczniów w szkole 

- prezentacja wyników nauczania 
na gazetce ściennej.  

 
- Zawody sportowe – podczas ferii 

zimowych, ułoŜenie harmonogramu 
zawodów, 

-   Organizacja gier , zabaw i konkursów 
dla uczniów PG. 

 
 

 

L 
U 
T 
Y 

 
 

 
1. Walentynki 

 
 
 
- przygotowanie skrzynki na kartki 

walentynkowe 
- plakaty popularyzujące ŚWIĘTO 

ZAKOCHANYCH 
- doręczanie korespondencji 

walentynkowej przez „szkolnych 
listonoszy” 

- dyskoteka walentynkowa 
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M 
A 
R 
Z 
E 
C 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

K 
W 
I 
E 
C 
I 
E 
Ń 

 
 
 

 
 

1. Święto Kobiet  
 
 
 
2. Święto Wiosny  
 
 
 
 
 
3. Rekolekcje wielkopostne 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Porządki wiosenne. 
 

 

2. Szkolny konkurs na 
najciekawszą 
wielkanocną pisankę i 
najładniejsza palmę. 

 

 

3. Świąteczne Ŝyczenia dla 
pracowników lokalnych 
instytucji. 

 
 
 

 
 
- zakup kwiatów i upominków dla 

wszystkich pań; napisanie karty  
      z Ŝyczeniami z okazji Dnia Kobiet  

 
- przygotowanie zabaw i konkursów 
- wspólna zabawa w sali gimnastycznej 
- wręczenie nagród rzeczowych 

 
 
 

- zorganizowanie zbiorowego wyjścia 
na rekolekcje do kościoła parafialnego 

- uczestnictwo młodzieŜy w oprawie 
          Mszy św. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
- porządkowanie klas i terenu wokół 

szkoły 
 
 

- opracowanie regulaminu 
- ogłoszenie konkursu 
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 

nagród 
 

 
 

- przygotowanie świątecznych kartek  
      i pisanek 
- składanie Ŝyczeń  
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M 
A 
J 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Uczczenie rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 
3 Maja 

    
 
2. Festyn  Rodzinny. 

 
 
 
 
 
 

 
- udział całej społeczności uczniowskiej 

w uroczystości  patriotyczno-religijnej 
organizowanej z tej okazji  

 

-  Udział w uroczystych obchodach  
z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka  
i dnia Ojca podczas Festynu 
Rodzinnego. 

 

 

C 
Z 
E 
R 
W 
I 
E 
C 

 
 

1. Dzień Sportu 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dzień Otwarty 

Gimnazjum 
 
 
   
 
 
 
 
3. Wakacje tuŜ, tuŜ. 

 
 

 
 

- pomoc w zorganizowanie imprezy 
sportowej polegającej na rywalizacji 
między klasami w róŜnych 
konkursach, zawodach i dyscyplinach 

- ognisko; pieczenie kiełbasek, 
wręczenie nagród 

 
 
- opracowanie, pod kierunkiem 

opiekuna pracowni komputerowej 
prezentacji multimedialnych   

- przedstawienie przygotowanych prac 
przyszłym gimnazjalistom 

- wyznaczenie grupy uczniów klas 
drugich odpowiedzialnych 
za przedstawienie sal lekcyjnych 
absolwentom klas szóstych 

 
 

- porządkowanie materiałów samorządu 
uczniowskiego 

- opracowanie wniosków do pracy na 
następny rok. 
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PRACE CIĄGŁE: 
 

♦ Systematyczna współpraca członków SU z Dyrekcją Szkoły i 
Samorządami Klasowymi, 

♦ Organizowanie dyskotek szkolnych według potrzeb, 
 

♦ Zagospodarowanie gazetki ściennej, 
♦ Systematyczna współpraca z fundacjami organizującymi akcje 

charytatywne, 
 

♦ Współpraca ze szkolną druŜyną harcerską – podejmowanie 
wspólnych akcji, 

♦ Pełnienie dyŜurów na korytarzach szkolnych przez uczniów 
poszczególnych klas ( klasy dyŜurujące zmieniają się co tydzień), 

 

♦ Troska o interesy społeczności uczniowskiej, 
♦ Prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego, 

 

♦ Sporządzanie protokołów z róŜnych zebrań i akcji odbywających 
się w szkole, 

♦ Prowadzenie sond wśród uczniów na tematy związane z bieŜącymi 
sprawami z Ŝycia szkoły, 

 

♦ Prowadzenie akcji „Szczęśliwy Numerek”. 
 

 

3.Podstawy prawne działania Samorządu Uczniowskiego  
 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub 
placówki. Jest waŜnym ogniwem w strukturze szkoły obok 
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. SłuŜy współdziałaniu 
młodzieŜy z innymi organami działającymi na terenie szkoły 
w celu właściwego przebiegu procesu wychowania  
i nauczania.  
Istnienie Samorządu Uczniowskiego opiera się na trzech 
aktach prawnych, które nie mogą być ze sobą w sprzeczności:  
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1. Ustawie z dn.7 IX 1991 r. o systemie oświaty (Art. 55)  
 
2. Statucie Szkoły  
 
3. Regulaminie Samorządu Uczniowskiego 

 

Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 
55 ustawy z 7 IX 1991 r. o systemie oświaty.  
NaleŜy do niego: 
 a) prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie 
pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we 
wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dotyczących 
realizacji podstawowych praw uczniów, 
 b) prawo do organizacji Ŝycia szkolnego umoŜliwiającego 
zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 
szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań, 
c) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,  
d) w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania 
działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej,  
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna 
samorządu, 
f) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego 
treścią, celem i stawianymi wymaganiami,  
g) prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce 
i zachowaniu. 
  
Statut szkoły dotyczący działalności SU 
 
Samorząd Uczniowski: 

1.  Tworzą wszyscy uczniowie szkoły, 
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2. Samorząd   uczniowski   moŜe   przedstawić   radzie   
pedagogicznej, dyrektorowi lub radzie rodziców 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły  
w  szczególności dotyczących  realizacji podstawowych 
praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego 
treścią, celami 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 organizowania działalności kulturalnej, 
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 
własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem,  
 f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna 
samorządu, 
3. Zasady wybierania i  działania organów samorządu 

uczniowskiego określa regulamin, który stanowi 
załącznik do statutu. 

 
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego 

Gimnazjum w Tczowie : 

Podstawa prawna: 

l.   Znowelizowana Ustawa o systemie oświaty po 
zmianach z 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami. 

- Postanowienia Statutu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Tczowie.  

I. Postanowienia ogólne 
§1 Samorząd uczniowski działa na podstawie ustawy o 
systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 

§2 Organami samorządu uczniowskiego są: 
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1. Rady klasowe 
2. Zarząd samorządu uczniowskiego zwany dalej  
„zarządem" 
3. Sekcje. 

§3 

1. Rady klasowe liczą po 4 osoby. 
2. Zarząd liczy 7-9 osób. 
3. Sekcje liczą po 10 osób. 

§4 
1. Kadencja rad klasowych trwa rok. 
2. Kadencja zarządu trwa l rok. 
3. Kadencja poszczególnych sekcji trwa rok. 

II.   Wybory do organów samorządu 

§5 Wybory do organów samorządu uczniowskiego 
przeprowadzane są we wrześniu. 

§6 Wybory rad klasowych odbywają się w trybie i na 
warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy. 

§7 
1. Wybory zarządu są powszechne, równe i tajne. 
2. W wyborach z czynnym i biernym prawem wyborczym 

biorą udział wszyscy uczniowie 
szkoły. 

3. Wybory   przeprowadzają   komisje   wyborcze   
powołane   przez   rady   klasowe   na 
wspólnym zebraniu wyborczym. Rady klasowe ustalają 
równieŜ termin, tryb i zasady 
przeprowadzenia   wyborów   zarządu.   Ustalony   tryb   
zostaje   podany   do   ogólnej 
wiadomości. 

4. W skład komisji wyborczej nie moŜe wchodzić osoba 
kandydująca do zarządu. 
§8 Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, 
zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 
III. Kompetencje władz zarządu 

§9 
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1.Przewodniczący   zarządu   organizuje   prace   zarządu,   
prowadzi   posiedzenia   i  jest reprezentantem zarządu na 
zewnątrz. 

2.Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie 
jego nieobecności1. 

3.Sekretarz zarządu odpowiada za dokumentację zarządu. 

4.Skarbnik zarządu odpowiada za prawidłową gospodarkę 
funduszami zarządu, które pochodzą z róŜnych źródeł. 
IV. Posiedzenia zarządu 
§10 
1. Posiedzenia  zarządu   odbywają  się   nie   rzadziej   niŜ  

raz  na   l   miesiąc,  zgodnie z harmonogramem pracy 
zarządu. 

2. Poza   terminami   ustalonymi   w   harmonogramie,    
posiedzenia   zarządu   zwołuje 
przewodniczący,   powiadamiając   członków   zarządu   
co   najmniej   2   dni   przed terminem spotkania.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach                      
przewodniczący moŜe zwołać  posiedzenie zarządu w 
trybie pilnym, bez przestrzegania 2 – dniowego terminu. 

3. Posiedzenia zarządu mogą być równieŜ zwoływane w 
kaŜdym czasie z inicjatywy 1/3członków zarządu oraz na 
wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady 
szkoły lub rady rodziców. 

§11 

1. Posiedzenia zarządu prowadzone są przez 
przewodniczącego. 
2. W posiedzeniach zarządu moŜe brać udział z głosem 

doradczym dyrektor szkoły lub 
inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą 
lub na wniosek zarządu. 

 
IV. Tryb podejmowania uchwał 

 

§12 Uchwały zarządu podejmowane są większością głosów,  
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w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, a takŜe na 
formalny wniosek przegłosowany przez członków zarządu, 
głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

§13 Uchwały zarządu numerowane są w sposób ciągły              
w danym roku szkolnym. 

§14 Zarząd wyraŜa opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. 
Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał. 

§15 

1. Opiekun samorządu uczniowskiego wybierany jest w tajnym 
głosowaniu poprzez ogół uczniów spośród członków rady 
pedagogicznej szkoły. 

2. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok. 
3. Opiekun samorządu uczniowskiego uczestniczy w posiedzeniach 

zarządu na prawach członka zarządu. 

VI. Prawa i obowiązki członków zarządu 

§16 Członkowie zarządu mają prawo 
wypowiadania własnej opinii na kaŜdy omawiany 
temat, 

§17 Członkowie mają prawo do głosowania na 
równych prawach, we wszystkich decyzjach 
podejmowanych przez zarząd. 

§18 Członkowie zarządu mają obowiązek aktywnego 

uczestniczenia w pracach zarządu. 

VII. Postanowienia końcowe 

§19 Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
4.Co umoŜliwia SU (Samorząd Uczniowski ) ? 
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Dobra praktyka  samorządu uczniowskiego to działanie, które 
pozwala uczniom wykazać się kreatywnością, zostawia im 
wolną rękę w sferze organizacji, włącza do aktywnego 
działania jak największą liczbę osób, a takŜe odpowiada na 
realne potrzeby środowiska. 

Jednym słowem, Samorząd jest organizacją łączącą siły 
młodzieŜy z wyŜszymi władzami szkoły.  Zachęcam 
wszystkich bardzo serdecznie do przyłączenia się do tej 
organizacji, gdyŜ umoŜliwia ona zdobycie róŜnych 
umiejętności przydatnych w dalszym Ŝyciu, tj. : 
  
◘ uczeniu się demokratycznych form współŜycia społecznego 

i organizowania się na   zasadzie  stowarzyszenia  ludzi  

równych  wobec  prawa, 

◘ kształtowaniu postaw świadczących o gotowości do 

zachowań prospołecznych, bezinteresownych  świadczeń    

i  pracy  dla   innych   ludzi , 

◘ głębszemu   pojmowaniu  odpowiedzialności  moralnej, 

znaczenia  prawdziwego autorytetu, prawa  do  odrębności   

przekonań, tolerancji   dla   innych, 

◘ zapewnieniu  poczucia godności i wolności osobistej jako 

osób prawnych i jako członków  grupy. 

 

 
 

 

 

 

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego  
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w mojej szkole: 
 

1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, 
sportowej oraz rozrywkowej. 

2. Dbałość o mienie szkolne oraz o bezpieczeństwo, ład i 
porządek we wszystkich salach lekcyjnych, w których 
odbywają się zajęcia i na terenie całej szkoły. 

3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię 
szkoły. 

4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich 
przedsięwzięciach. 

5. Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizację 
dyskotek, loterii fantowych itp. 

6. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie 
szkoły i poza nią. 

7. Przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii we 
wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 
dotyczących realizacji praw uczniów. 

8. BieŜące opracowanie gazetki ściennej S.U „Szkolny 
Express”. 

 
 
5. Statystyczny wkład SU w Ŝycie szkoły. 
 

KaŜda szkoła ma własny Samorząd Uczniowski, którego 
udziały są róŜne. Jednak średni krajowy wkład  Samorządów 
Uczniowskich moŜna odczytać na podstawie badań. Oto one:  
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48 % - duŜy wpływ na Ŝycie szkoły 
10 % - znaczny wpływ na Ŝycie szkoły 
21 % - mały wpływ na Ŝycie szkoły 
  7 % - nie ma wpływu 
14 % - nie ma zdania 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 % - formy zajęć pozalekcyjnych 
  8 % - przebieg zajęć lekcyjnych 
20 % - współtworzenie dokumentów szkoły 
            w tym kryteriów oceniania 
35 % - rozrywki 
  3 % - inne 
 
 
 
 

6. Rola opiekuna Samorządu Uczniowskiego  
 

Działalność Samorządu Uczniowskiego wspierana jest 
przez opiekuna – nauczyciela. W Publicznym Gimnazjum  
w Tczowie funkcję tą pełni pani Anna Chmurzyńska. Ma 
doświadczenie pedagogiczne, jest lubiana przez młodzieŜ,  
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  Obszary wpływu samorządu uczniowskiego 
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a codzienna współpraca z uczniami dostarcza interesujących 
obserwacji i informacji. Jest ekspertem w sprawie Samorządu 
Uczniowskiego, więc uznałam, Ŝe wywiad z panią 
Chmurzyńską pokaŜe problem zaangaŜowania uczniów  
w Ŝycie szkoły z innego, dorosłego punktu widzenia  
i dostarczy ciekawych pomysłów na zachęcanie młodzieŜy do 
działań na rzecz społeczności szkolnej. 
-   Na co Pani zdaniem ma wpływ SU w naszej szkole?  
- Samorząd Uczniowski jest jedną z wielu organizacji, która 
ma znaczący wpływ na Ŝycie szkoły. Rozwijanie 
samorządności wśród uczniów powinno zajmować miejsce 
szczególnie waŜne. Poprzez jej tworzenie moŜemy rozwijać u 
dzieci postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kreować 
Ŝycie ludzi w demokratyczny sposób. Uczymy ich 
odpowiedzialności za rozwój pewnej wspólnoty, aktywności, 
pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, umiejętności 
współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla 
innego zdania, otwartości, pozyskiwania sojuszników dla 
swoich działań. Uświadamiamy dzieciom, Ŝe nie jesteśmy 
sami, obok nas są inni ludzie, a my jesteśmy członkami 
większej społeczności – klasy, szkoły, miasta, gminy, powiatu.. 
Właśnie ten rodzaj działalności dzieci stanowi jedną z 
najbardziej istotnych właściwości modelowania nowoczesnej 
szkoły. śycie społeczne oparte na zasadach samorządności 
jest waŜnym wyznacznikiem jej współczesności. Dlatego juŜ od 
najmłodszych lat naleŜy przygotować uczniów do aktywnego 
 i twórczego uczestnictwa w Ŝyciu. Samorząd to reprezentacja 
uczniów wobec nauczycieli, dyrektora, rodziców. 
Samorząd uczniowski pełni określone funkcje przewidziane 
prawem (Ustawa o systemie oświaty) i regulacjami 
wewnątrzszkolnymi (statutem szkoły, własnym regulaminem). 
Za ich wypełnianie odpowiedzialna jest demokratycznie 
wybrana reprezentacja samorządu – zarząd. Zadaniem 
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członków zarządu jest reprezentowanie uczniów i ich 
interesów oraz współpraca z innymi członkami szkolnej 
społeczności. Zarząd powinien być równieŜ kanałem 
przepływu informacji pomiędzy samymi uczniami, a takŜe 
między uczniami a dyrekcją, nauczycielami i rodzicami. 
-  Czy uwaŜa Pani, Ŝe moglibyśmy mieć większy wpływ na 
Ŝycie szkoły ? 
- UwaŜam, Ŝe moglibyśmy „poszerzyć nasze horyzonty”. SU 
moŜe  np. pomagać uczniom w zwalczaniu przemocy przede 
wszystkim poprzez wczesne informowanie o konfliktach 
wyŜszych władz szkoły oraz poprzez zachęcania do udziału w 
spotkaniach z pedagogiem szkolnym. 
-  Jakie ma Pani propozycje zachęcające uczniów do 
aktywnego udziału w działalność szkoły? 
- Z doświadczenia wiem, Ŝe dobrym sposobem, na 
motywowanie uczniów do współpracy z SU jest dawanie 
mniejszych zadań róŜnym grupom, np : klasom.  KaŜda klasa 
moŜe otrzymywać co miesiąc zadanie do wykonania, a osoby 
najbardziej zaangaŜowane mogą dostawać  nagrody. W ten 
sposób uczniowie mogą polubić SU i przekonać się, Ŝe zawsze 
działamy na korzyść ucznia.  

Dziękuje za rozmowę 
 
7.Opinia eksperta 
 

Skonsultowałam się z opiekunką SU w mojej szkole, ale 
uwaŜam, Ŝe naleŜy porównać działania w z inną szkołą. 
Pytania, dotyczące problemu wpływu SU skierowałam do 
Przewodniczącego Samorządu Szkolnego w pobliskim liceum 
im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu – Grzegorza 
Bednarczyka. 
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- Czy uwaŜasz ,ze w Twojej szkole samorząd uczniowski 
ma wystarczający wpływ na Ŝycie szkoły ? Na co ma 
wpływ ? 
- Według mnie samorząd uczniowski wywiera stosunkowo 
duŜy wpływ na Ŝycie szkoły,  To od niego w duŜej mierze 
zaleŜy w jaki sposób będą zorganizowane szkolne akademie i 
dyskoteki. W naszej szkole to właśnie samorząd wraz z gronem 
pedagogicznym zajmuję się losowaniem „szczęśliwego 
numerka”.  
Przeprowadzamy wiele akcji, jesteśmy w stałym kontakcie z 
uczniami i chyba mamy jakiś wpływ na to co się tu dzieje. 
- Czy chciałbyś poszerzyć zakres jego obowiązków ? Jeśli 
tak ,to co chciałbyś zmienić?  
-Nie uwaŜam aby było to konieczne. JuŜ teraz mamy 
wystarczająco duŜe kompetencje. Zwiększony zakres 
obowiązków to takŜe zwiększona odpowiedzialność. 
- Jakie są Twoje propozycje na to ,aby sprawić, by  
samorząd uczniowski miał rzeczywisty wpływ na Ŝycie 
szkoły ? 
- Nie jest z tym tak źle. Jeśli chodzi o „mój” samorząd, to i tak 
według mnie poczyniliśmy jakiś duŜy krok do przodu. KaŜdy 
nas zna, stale się z nami kontaktuje. NajwaŜniejsze jest to, aby 
to co robi samorząd szło w parze z tym co sądzi społeczność 
uczniowska. Mamy swoją stronę internetową, forum, dobry 
kontakt z nauczycielami i dyrekcją. To naprawdę duŜy kapitał, 
który mam nadzieję zawsze będziemy maksymalnie 
wykorzystywać. 
 

Dziękuje za rozmowę 
 
 
8. Propozycje działań zachęcających uczniów do 
wpływania na Ŝycie szkoły 
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Z  rozmowy z przewodniczącym pobliskiej szkoły, wynika, iŜ 
jeśli chcemy, by SU miał rzeczywisty wpływ na Ŝycie szkoły 
musimy pokazać swoje odpowiedzialne podejście oraz 
wymagania, którym chcemy sprostać i mieć na nie wpływ. 
Czyli moŜemy się zareklamować, by tym samym wywrzeć 
większy wpływ na Ŝycie szkoły poprzez dobry kontakt ze 
wszystkimi uczniami, nauczycielami, dyrekcją. Strona 
internetowa i forum  to równieŜ świetny pomysł, gdyŜ kaŜdy 
uczeń moŜe wyrazić własną opinię na temat działalności 
szkoły, co moŜe prowadzić do jej udoskonalenia. Czyli to 
wszystko moŜe mieć wpływ na Ŝycie szkoły. 
  Powróćmy do mojej szkoły. Zanim dowiemy się o 
kolejnych sposobach na działania mające sprawić, by władza 
SU nie była ograniczona, sprawdźmy czy ta organizacja ma w 
ogóle wpływ na Ŝycie szkoły. Aby się tego dowiedzieć 
przeprowadziłam ankietę , wśród młodzieŜy szkolnej 
[załącznik 1] . Wynika z niej, Ŝe większość uczniów uwaŜa, Ŝe 
samorząd ma wpływ na Ŝycie szkoły. Widoczne jest równieŜ 
to, iŜ wykorzystuje swoje udziały. Wpływ na Ŝycie szkoły jest 
dla samorządu według ankietowanych ograniczony, a 
większość badanych pragnęłaby, aby się zwiększył. Z 
propozycji przedstawionych w ankietach wynika, Ŝe 
uczniowie naszej szkoły chcieliby, aby istniał radiowęzeł, 
przez który na bieŜąco przekazywane byłyby wiadomości 
dotyczące naszej szkoły.  Pozwoliłoby to na lepszy kontakt 
między uczniami, a takŜe między  uczniami i  nauczycielami. 
UwaŜam, Ŝe jest to pomysł do zrealizowania.  
 
9. Zakończenie 
 

Chciałbym, aby moje obserwacje, wyniki ankiet, 
propozycje działań zachęcających do wpływu na Ŝycie szkolne 
aktywowały moich kolegów. Mam nadzieję, Ŝe moja praca w 
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pewnym stopniu uświadamia, Ŝe Ŝycie szkoły zaleŜy przede 
wszystkim od nas, czyli wszystkich uczniów,  tworzących 
Samorząd Uczniowski. Reasumując, Samorząd ma wpływ na 
Ŝycie szkoły, jeśli są spełnione  warunki, tj. przede wszystkim  
znajomość prawodawstwa szkolnego, wiedza na temat 
samorządu uczniowskiego oraz oczywiście chęć do pracy i 
otwartość na problemy innych.  
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Załącznik 1 
ANKIETA  SAMORZ ĄDU UCZNIOWSKIEGO 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W TCZOWIE 
 
PoniŜsza ankieta ma na celu zbadanie wiedzy uczniów na temat 
działalności i wpływu na Ŝycie szkoły Samorządu Uczniowskiego. 
Ankieta jest anonimowa. 
 

1. Czy uwaŜasz, Ŝe Samorząd Uczniowski ma wpływ na Ŝycie 
szkoły ? 

 
TAK     NIE     
  

2. Czy zauwaŜyłeś, Ŝe Samorząd Uczniowski angaŜuje się w Ŝycie   
szkoły ?  

 
TAK     NIE  
 

3.W jakim stopniu (od 1 do 5) Samorząd Uczniowski ma wpływ na 
Ŝycie szkoły ?  

 
………………………………………………………………………… 
 
 
3. Czy chciałbyś, aby Samorząd Uczniowski miał większym wpływ 

na Ŝycie szkoły ? 
 

TAK     NIE  
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4. Jakie masz wymagania, dotyczące działalności Samorządu 
Uczniowskiego ? 

  
…………………………………………………………………… 
 

    ………………………………………………………………….. 
 

Dziękujemy 
Samorząd Uczniowski 

Załącznik 2 

WYNIKI ANKIETY  
 

5. Czy uwaŜasz, Ŝe Samorząd Uczniowski ma wpływ na Ŝycie 
szkoły ? 

 
TAK  [88,76%]   NIE [11,24%]   
  

  
6. Czy zauwaŜyłeś, Ŝe Samorząd Uczniowski angaŜuje się w Ŝycie   

szkoły ?  
 

TAK [90%]    NIE [10%] 
 

3.W jakim stopniu (od 1 do 5) Samorząd Uczniowski ma wpływ na 
Ŝycie szkoły ?  

                 
[ średnio 2] 

………………………………………………………………………… 
 
 
7. Czy chciałbyś, aby Samorząd Uczniowski miał większym wpływ 

na Ŝycie szkoły ? 
 
 

TAK  [95 %]    NIE  [5%] 
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8. Jakie masz wymagania, dotyczące działalności Samorządu 
Szkolnego ? 

  
(Ujęte w pracy -  pkt 8) 

…………………………………………………………………… 
 

     

 


