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I. Wstęp 

 

Wybrany przeze mnie temat, jest najbliŜszy moim 

zainteresowaniom. W szkole spędzam najwięcej czasu. Interesuje mnie 

wszystko, co dotyczy jej codziennego funkcjonowania. Szkoła nas 

kształtuje i decyduje w duŜej mierze o naszej przyszłości. WaŜną rzeczą 

więc jest zaangaŜowanie w jej Ŝycie. Jednak zauwaŜyłem, Ŝe uczniowie 

naszej szkoły nie wiedzą co to jest samorząd uczniowski, kto go tworzy  

i jakie ma prawa. Aby dokładnie zanalizować interesujące mnie 

zagadnienie, przeprowadziłem ankietę w swojej klasie, dotyczącą 

działania samorządu. Wynik nie był dla mnie zaskoczeniem. Moi koledzy 

i koleŜanki, nie wiedzą co to jest samorząd, jakie ma prawa, jakie akcje 

organizował na terenie szkoły. Na prośbę o propozycje przyszłych 

działań, było niewiele konkretnych pomysłów. Świadczy to o ignorancji  

i braku zainteresowania Ŝyciem szkoły. Samorząd uczniowski ma 

moŜliwość realizowania podstawowych praw uczniów. Organizuje Ŝycie 

szkolne w porozumieniu z nauczycielami i dyrekcją. W mojej szkole są to 

cykliczne imprezy, między innymi: rozdanie „Czartów” w Dniu Edukacji 

Narodowej, Dzień Patrona, Konkurs Młodych Talentów, otrzęsiny klas 

pierwszych, akcje charytatywne i dyskoteki szkolne. 

Postanowiłem zaczerpnąć opinii osoby, która ma większą wiedzę 

na ten temat. Wybrałem opiekuna samorządu szkolnego naszego 

gimnazjum. Jest to kompetentna i od lat zajmująca się naszym 

samorządem nauczycielka, więc z chęcią udzieliła mi wielu przydatnych 

do napisania tej pracy informacji. 
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II. Dokumenty dotycz ące funkcjonowania samorz ądu 
uczniowskiego. 

 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie - o czym niestety nie wie 

większość moich kolegów. Obok Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

jest to trzeci waŜny organ działający w szkole. Na pewno najliczniejszy. 

Istnienie i funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego bazuje na 

trzech dokumentach: 

• Ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 roku (art.55). 

• Statucie szkoły 

• Regulaminie Samorządu Uczniowskiego 

Ogólny zarys zakresu kompetencji Samorządu moŜemy znaleźć 

we wspomnianej wyŜej  Ustawie o systemie oświaty. NaleŜy do niego:  

• prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,  

a zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,  

• prawo do organizacji Ŝycia szkolnego umoŜliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,  

• prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

• w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności 

kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,  

• prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,  

• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, 

celem i stawianymi wymaganiami,  
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• prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce  

i zachowaniu. 

 

Szczegółowy zakres kompetencji Samorządu Uczniowskiego określa 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 54 im. Adama 

Kazimierza księcia Czartoryskiego w Warszawie. 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 54 imienia Adama Kazimierza ks. 

Czartoryskiego: 

• kształtuje aktywną postawę uczniów wobec Szkoły; 

• uczestniczy w Ŝyciu Szkoły i we wzbogaceniu form wychowania  

i   nauczania; 

• prowadzi edukację w duchu praw człowieka, obywatela i ucznia; 

• udziela pomocy w zakresie przestrzegania i interpretacji praw 

ucznia; 

• pomaga w rozwijaniu zainteresowań; 

• wspiera uczniów, a w miarę moŜliwości pracowników Szkoły  

i rodziców, w rozwiązywaniu ich problemów; 

• współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców; 

• współdziała ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi 

wspierającymi rozwój młodzieŜy; 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w szkole. 
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Ogólne zasady działania Samorządu Uczniowskiego: 

1. Samorz ąd stanowi ą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 54  

w Warszawie.  

Wszyscy członkowie Samorządu są równi wobec praw szkolnych. 

2. Reprezentacją Samorządu Szkolnego odpowiedzialną za realizację 

celów Samorządu jest Rada Uczniów .  

NaleŜy do niej po dwóch reprezentantów kaŜdej klasy oraz 

Przewodniczący i czterech Wiceprzewodniczących. 

3. Członkowie Rady Uczniów są zobowiązani do: 

• obecności na zebraniach Rady; 

• informowania swojej klasy i wychowawcy o postanowieniach 

Rady; 

• informowanie Rady o potrzebach i pomysłach klasy; 

• realizacji zadań, których podjęli się w ramach pracy w Radzie. 

4. Do obowiązków Rady Uczniów naleŜy: 

• organizacja wyborów przewodniczącego Rady Uczniów raz do 

roku na początku drugiego semestru według ordynacji 

wyborczej; 

• ocena harmonogramu prac Samorządu Uczniowskiego przed 

złoŜeniem go do zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły; 

• wybór przewodniczących sekcji Samorządu Uczniowskiego 

oraz innych funkcyjnych członków Rady;  

• przyjęcie sprawozdania z semestralnej pracy Rady Uczniów  

i przygotowanie wniosków do dalszej pracy; 
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• rozpatrywanie wszelkich projektów działań Samorządu 

Uczniowskiego pochodzących od uczniów, pracowników szkoły  

i rodziców oraz pomoc w ich realizacji; 

• na prośbę Rady Pedagogicznej opiniowanie decyzji o ukaraniu 

ucznia; 

• na prośbę Dyrektora ocena pracy nauczyciela. 

PowyŜsze dokumenty w sposób jasny i oczywisty wskazują, iŜ Samorząd 

Uczniowski jest bardzo waŜnym organem, organizującym pracę i Ŝycie 

uczniów naszej szkoły. Posiada duŜe kompetencje, jest łącznikiem, 

pomiędzy dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną a uczniami. 

 

 

 

III. Wiedza uczniów naszej szkoły na temat samorz ądu 
uczniowskiego. Analiza zebranych materiałów. 

 

„Samorząd stanowią wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 54  

w Warszawie.”. Zdanie to, zawarte jest w regulaminie samorządu 

uczniowskiego Gimnazjum 54. Jak juŜ wcześniej wspomniałem 

respondenci w większości nie zdają sobie z tego sprawy. Wydaje się im, 

Ŝe samorząd to nie MY, tylko ONI (Rada Uczniowska), więc ich zdaniem 

zwalnia ich to z jakichkolwiek działań na rzecz szkoły. Aby uzasadnić 

powyŜszą tezę, przeprowadziłem ankietę wśród uczniów mojej klasy.  

W dalszej części rozdziału przedstawię analizę zebranych materiałów. 
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1. Na pytanie, jaką funkcję pełni Samorząd Uczniowski 
uzyskałem następujące odpowiedzi. 

 

 

 

  

 

PowyŜszy wykres świadczy o braku informacji na temat samorządu. Na 

lekcji WOS w klasie 1 opracowywaliśmy tematy związane  

z samorządnością. Mimo tego uczniowie mają minimalną wiedzę w tym 

zakresie. 
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2. Czy chcesz mieć wpływ na Ŝycie szkoły? 

 

 

 

 

 

Wyniki świadczą o tym, Ŝe moi koledzy boją się, Ŝe będą zmuszani do 

pracy na rzecz szkoły. Stąd tyle negatywnych odpowiedzi. Pozytywne 

zaś świadczą o tym, Ŝe jest duŜa grupa uczniów chętnych do działania. 

Wydaje mi się, Ŝe tymi uczniami naleŜy się zająć i zachęcić do 

aktywnego uczestnictwa w organizowaniu akcji szkolnych oraz do 

wszelkich działań samorządowych. UwaŜam, Ŝe energia i pomysłowość, 

która drzemie w tych osobach powinna być rozbudzona i wykorzystana. 
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3. Czy masz wpływ na to co się dzieje w szkole? W jaki 
sposób? 

 

 

  

 

 

Odpowiedzi na te pytania były bardzo podzielone. Jednak uczniowie 

nadal mają obojętny stosunek do Ŝycia szkoły. Cieszy mnie, Ŝe pojawiły 

się odpowiedzi pozytywne. Warto teŜ wykorzystać grupę osób która nie 

ma wyrobionej opinii na ten temat, w przyszłości mogą to być przyszli 

działacze. 
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4. Jak oceniasz pracę samorządu szkolnego? 

 

 

 

 

 

Moi koledzy i koleŜanki bardzo mnie mile zaskoczyli. UwaŜają, Ŝe 

samorząd szkolny działa dobrze. Oznacza to, Ŝe zauwaŜają akcje  

i imprezy odbywające się na terenie szkoły i je akceptują. Mała liczba 

osób uwaŜa, Ŝe nie pyta się ich o zdanie dotyczące działań 

samorządowych i negatywnie ocenia pracę SU. 
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5. Która z akcji SU podobała Ci się najbardziej i czy w nich 
uczestniczyłeś/aś?   
 
 

 

 

 

PowyŜszy wykres świadczy o tym, Ŝe jak zwykle najwięcej osób jest 

niezdecydowana co do akcji samorządu. Pojawiła się grupa koleŜanek  

i kolegów, która udzieliła kilku odpowiedzi, więc są to aktywni uczestnicy 

szkolnych imprez. Mam nadzieję, Ŝe w przyszłości liczba malkontentów 

będzie mniejsza. Być moŜe następne imprezy samorządu trafią równieŜ  

i do tej grupy. 
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6. Czy według Ciebie samorząd uczniowski wywiązuje się ze 
swoich obowiązków i czy masz dla niego pomysły na 
przyszłość? 

 

58%
23%

19%

Czy według Ciebie samorząd uczniowski 

wywiązuje się ze swoich obowiązków?

Tak

Nie

Nie mam zdania
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Większość uczniów uwaŜa, ze samorząd uczniowski wywiązuje się ze 

swoich obowiązków. Mała grupa udzieliła negatywnej odpowiedzi. Moim 

zdaniem wskazuje to na brak konsekwencji w opiniach respondentów  

i na ich minimalną wiedzę na temat zawarty w ankiecie. 

  PowyŜsza ankieta potwierdziła moją tezę. Respondenci wykazali 

się niekompetencją z zakresu wiedzy o Samorządzie Uczniowskim.  

W tak duŜej grupie społecznej, jaką stanowią uczniowie gimnazjum 

zdania są podzielone. Największą jej część stanowią te osoby, które 

przychodzą na lekcje tylko w celu edukacyjnym. Nie biorą oni udziału  

w Ŝyciu społecznym szkoły. Zawsze teŜ, w tak duŜym zbiorowisku – co 

wykazała ankieta, znajduje się grupa osób, które potrafią tylko 

krytykować działania innych nie dając nic od siebie.  

Zadajmy więc sobie pytanie – jak sprawić aby samorząd uczniowski miał 

wpływ na Ŝycie szkoły?  

 Moim zdaniem, uczniowie, którzy mają pozytywny stosunek i chęci 

do działań samorządowych powinni zachęcić niezdecydowanych, ale 

mających przychylny stosunek do Ŝycia szkolnego. Jak wykazała ankieta 

jest to duŜa grupa osób do „zagospodarowania”. Wielu moich kolegów 

zauwaŜyło juŜ, Ŝe niektóre działania samorządu jak np. udział  

w działaniach przekłada się na pozytywne oceny z wielu przedmiotów. 

Na przykład: przegląd teatralny, zaowocował bardzo dobrymi ocenami  

z języka polskiego. Myślę teŜ, Ŝe wyjścia do filharmonii na koncerty 

dostarczają oprócz doznań artystycznych, takŜe lepszych ocen z muzyki. 

Udział w akcjach charytatywnych podwyŜsza nam ocenę z zachowania. 

Wskazuje to, na „opłacalność” w uczestniczeniu w akcjach samorządu. 

Wydaję mi się, Ŝe te przykładowe „nagrody” za działania w SU 

przemówią do grupy niezdecydowanych, ale takŜe i do tych, którzy 

sceptycznie odnoszą się do wszelkich akcji. 
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IV. Opinia eksperta. 

 

 Aby dokładniej poznać temat, o którym piszę, zwróciłem się  

o pomoc do opiekuna samorządu. Osoba ta w bardzo jasny i przejrzysty 

sposób wyjaśniła mi w jaki sposób jej zdaniem moŜna rozwiązać 

problem. UwaŜa ona, Ŝe najlepszym sposobem jest to, aby grupa 

negatywnie nastawionych do działań uczniów zauwaŜyła, Ŝe wszelkie 

akcje Samorządu Uczniowskiego dają im korzyści. Powtórzę, za 

ekspertem, Ŝe są to działania przekładające się na oceny z zachowania  

i przedmiotów szkolnych. Są to równieŜ nagrody dla klas i pojedynczych 

uczniów. Współdziałanie samorządu i Dyrekcji szkoły oraz Rady 

Rodziców procentuje przyjemnymi akcentami w Ŝyciu naszej szkoły, 

takimi jak lody na Dzień Dziecka, pączki w Tłusty Czwartek itp. Zgadzam 

się z ekspertem, Ŝe naleŜy uświadomić wszystkim, Ŝe takie akcje 

organizuje samorząd, a nie Dyrekcja. Być moŜe świadomość tego 

zachęci innych do aktywności. Dzięki temu uczniowie zrozumieją 

określenie: „Samorząd Uczniowski to my, a nie oni”.  
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V. Podsumowanie 

 

 Pisząc tą pracę, chciałem przekonać, Ŝe uczniowie niewiele wiedzą 

o tak waŜnej dla Ŝycia szkoły organizacji, jaką jest samorząd szkolny. 

Utwierdziłem się jednak w przekonaniu, Ŝe nie wszystko stracone.  

Z duŜym optymizmem czytałem wypowiedzi moich kolegów i koleŜanek, 

którzy bardzo chętnie uczestniczą w akcjach na terenie szkoły. Mają oni 

świadomość z korzyści, płynących z pracy na rzecz samorządu. Wydaje 

mi się, Ŝe nietrudnym zadaniem jest przekonanie grupy osób 

niezdecydowanych do akcji na rzecz szkoły.  ZauwaŜą oni, Ŝe działania 

w samorządzie przynoszą wiele korzyści i warto poświęcić trochę czasu, 

aby w szkole Ŝyło się lepiej. UwaŜam teŜ, o czym wspomniałem 

wcześniej, Ŝe wszelkie akcje, w których uczestniczy duŜo chętnych 

uczniów kreują pozytywny obraz naszej szkoły. Działania skierowane na 

wolontariat budują bardzo wartościowy wizerunek gimnazjum  

w środowisku lokalnym. Zaczynamy być postrzegani, jako młodzieŜ 

aktywna, altruistyczna, przychylnie nastawiona do ludzi oraz decydująca 

o sobie. Samorząd jest łącznikiem między dyrekcją szkoły, Radą 

Rodziców oraz uczniami. Wszelkie inicjatywy młodzieŜy trafiają bardzo 

szybko do pani Dyrektor i dzięki jej działaniom moŜna liczyć na 

zabezpieczenie finansowe z Rady Rodziców, tak jak wspomniane 

wcześniej słodycze na Dzień Dziecka i nagrody rzeczowe w konkursach  

i akcjach samorządowych.  

UwaŜam więc, Ŝe jeśli Samorząd Uczniowski ma mieć rzeczywisty 

wpływ na Ŝycie szkoły, musi być popierany przez duŜą grupę uczniów, 

jego akcje muszą być rozpropagowane i spotykać się z aprobatą 

młodzieŜy oraz grona pedagogicznego. 
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