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I. WSTĘP 
Podczas wyboru tematu głównym kryterium był fakt, iŜ od 3 lat jestem aktywnym członkiem 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego (PSU). Przez ten okres dowiedziałem się sporo na 

temat działania tego organu. Miałem okazję współpracować z róŜnymi ludźmi oraz spojrzeć 

na sprawę z perspektywy pierwszo-, drugo- oraz trzecioklasisty.  

W niniejszej pracy postaram się omówić działalność Samorządu Uczniowskiego (SU) 

w Gimnazjum nr 42 na Twardej (zwanym równieŜ GnaT’em) i na zasadzie indukcji 

sformułować ogólne wnioski, jak sprawić aby SU miał rzeczywisty wpływ na Ŝycie szkoły. 

NaleŜy jednak pamiętać, iŜ jest to problem dla kaŜdej szkoły indywidualny, poniewaŜ wiele 

jest róŜnic w tym aspekcie między szkołami. Są one błahe i nieistotne dla prawidłowego 

funkcjonowania, jak np.: 

• Nazwa najwyŜszego organu samorządu – w naszej szkole nazywanego Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego, ale spotkałem się równieŜ z innymi nazwami, np.: Rada 

Szkolna Samorządu Uczniowskiego (Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy  

w Płocku), choć najpopularniejsze jest zwyczajowe określenie „Samorząd”. 

• Termin wyborów – wedle statutu GnaT’a wybory winny odbyć się do końca 

października, w Gimnazjum nr 77 im. I. Domeyki – w lutym, natomiast w Gimnazjum 

nr 54 im. A. K. ks.Czartoryskiego – w czerwcu; 

Ale zróŜnicowanie występuje teŜ w zasadniczych kwestiach, m. in.: 

• Organizacja wyborów – w Gimnazjum na Twardej do PSU wchodzi pięciu 

kandydatów, którzy w zaleŜności od ilości otrzymanych głosów mianowani są 

przewodniczącym, wiceprzewodniczącym bądź członkiem PSU. W Gimnazjum nr 77 

wybierany jest jedynie przewodniczący, który następnie dobiera sobie resztę zarządu 

wedle własnego uznania. Ostatecznie w Gimnazjum nr 54 uczniowie oddają głos na 

zgłoszone pary kandydatów (przewodniczący i wiceprzewodniczący); 

• Profil szkoły – nie podlega wątpliwościom, iŜ szkoły sportowe mają inne problemy 

niŜ szkoły plastyczne czy językowe (z róŜnym profilem wiąŜą się róŜni uczniowie, 

a co za tym idzie – róŜne ich potrzeby). Podobnie sprawa się ma ze szkołami 

publicznymi, społecznymi i prywatnymi; 

• Warunki lokalowe; 

• Szkolna tradycja; 
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II. SAMORZĄD A PRAWO 
Zasady istnienia, prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego określają 3 dokumenty: 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., statut szkoły oraz regulamin samorządu. 

II.1. Artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty 

Powołuje ona do Ŝycia SU (jako organizację tworzoną przez wszystkich uczniów szkoły lub 

placówki oświatowej), jednak zawiera jedynie podstawowe informacje na temat jego praw: 

• Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami; 

• Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

• Prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

• Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

• Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem; 

• Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

II.2. Statut Gimnazjum nr 42 na Twardej 

W wypadku GnaT’a, statut jedynie powiela załoŜenia z wyŜej wymienionej ustawy, 

dostosowując je do realiów szkoły, odsyłając do regulaminu SU celem pozyskania 

szczegółowych informacji. 

 

Rysunek 1. Prawo Gimnazjum na Twardej. Taką 
ksiąŜeczkę otrzymuje kaŜdy pierwszak w ramach 

"pakietu powitalnego" 
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II.3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Dokument ten szczegółowo określa przede wszystkim organizację Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego(przewodniczący, wiceprzewodniczący, trzech członków prezydium oraz 

Rzecznik Spraw Ucznia będący równieŜ uczniem) i zasady wyboru osób na wymienione 

stanowiska. Regulamin określa równieŜ m.in. zakres działania samorządów klasowych oraz 

funkcje Zgromadzenia Samorządów Klasowych. 

 Pomimo, iŜ Regulamin Samorządu Uczniowskiego sporządzany był w GnaCie przez 

uczniów, próŜno szukać w nim uprawnień przekraczających te zawarte w Ustawie o Systemie 

Oświaty. 

II.4. Wnioski 

Po przeczytaniu wszystkich aktów prawnych moŜna wysnuć wniosek, iŜ Samorząd 

Uczniowski nie posiada Ŝadnych realnych uprawnień, jego główną funkcją jest mediacja na 

liniach uczniowie-nauczyciele i uczniowie-dyrektor. Podczas podejmowania decyzji na temat 

Ŝycia szkoły głos Samorządu nie jest głosem wiąŜącym, dyrektor ma jedynie obowiązek się z 

nim zapoznać. 

Z wyŜej opisanej sytuacji jasno wynika, iŜ efektywność pracy SU zaleŜy od nastawienia 

Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. Będzie to jeden z omawianych 

przeze mnie problemów. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU NA TWARDEJ 
Wymienię teraz kilka ciekawszych inicjatyw, jakie podejmuje nasze PSU. Na ich przykładzie 

postaram się wytknąć błędy wkradające się w pracę samorządu oraz mocne strony, będące 

godnymi powielenia. 

III.1. BOT 

BOT, czyli Biuro Ogłoszeń Twardej to organizacja uczniowska, mająca na celu 

informowanie społeczności GnaT’a o wydarzeniach mających miejsce w naszej szkole. 

Audycja BOTu emitowana jest codziennie pod koniec piątej godziny lekcyjnej. KaŜdy uczeń 

lub pracownik szkoły moŜe nadać własne ogłoszenie. „Pracownikami” BOTu są specjalnie 

wybrani spikerzy, wybrani na drodze castingu, mogący pochwalić się nienaganną dykcją. 

III.2. Uczniowskie ksero 

Instytucja ta działa od kilku lat. Mieści się pod schodami, na poziomie szatni, w pokoju 

bazowo przeznaczonym na schowek na krzesła. W tym roku postanowiliśmy to zmienić – 

uczniowska ekipa zabrała się do remontu. Pędzle, farby i wałki poszły w ruch. W niecałe 2 

dni pomieszczenie zostało odnowione do stanu pełnej uŜywalności. Od tego czasu nikt nie 

narzeka na bród i smród w pomieszczeniu ksero. W planach jest jeszcze sprzęt grający oraz 

fotel z pianki budowlanej. Codziennie na 4, 5 i 6 przerwie moŜna za niewielką odpłatą 

dokonać kserokopii wybranych treści. 

III.3. Imprezy szkolne 

Poza dyskotekami, Samorząd organizuje obchody róŜnorakich świąt oraz spotkania okazyjne. 

MoŜemy wśród nich znaleźć między innymi: 

• Halloween – odbywa się wtedy ogólnoszkolny konkurs na najlepsze 

przebranie oraz międzyklasowe zawody w wycinaniu dyń;

Rysunek 2. Zwycięska praca w 2008 roku 
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• Dzień Kobiet – kaŜda przedstawicielka płci pięknej otrzymała przy wejściu do 

szkoły kwiat oraz Ŝyczenia od przedstawicieli PSU; 

• Dzień Sportu – jak sama nazwa wskazuje – dzień, w którym twardziele mogą 

się zmierzyć w zawodach sportowych i parasportowych; 

• Dzień Wiosny – prawdopodobnie największe święto w naszym Gimnazjum. 

Jest to prawdziwe pole do popisu dla Samorządu w kwestii wymyślania 

zróŜnicowanych rozrywek (karaoke, konkurs talentów, zawody 

w opowiadaniu dowcipów, pokaz zwierząt, ankieta „naj- nauczyciel” itd.); 

• Debaty – okazja do poszerzania horyzontów przy szerszej dyskusji. Co roku 

odbywa się debata kandydatów do PSU, jednak poza tym w ciągu roku 

organizowane są debaty tematyczne (na temat np. mundurków lub stanu 

wojennego) oraz spotkania z wybitnymi osobistościami (dr Tomasz Sulej, 

Radosław Sikorski); 

III.4. Przedstawienie opinii uczniowskich dyrekcji 

Pomysły uczniowskie przedstawiane są zazwyczaj podczas cotygodniowego zebrania 

Samorządów Klasowych lub po prostu na drodze zwykłej dyskusji z jednym spośród 

członków PSU. Dla nieśmiałych przygotowaliśmy równieŜ skrzynkę na pomysły. 

Niestety pomimo wielokrotnych prób dyskusji, sukces udało się odnieść jedynie w kwestiach, 

w których intencje dyrekcji i uczniów są takie same (np. remont szkolnych toalet). W 

priorytetowych dla braci uczniowskiej aspektach, jak zniesienie przymusu jednolitego stroju 

szkolnego czy anulowanie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkole PSU nie 

ma nic do powiedzenia. 

III.5. Wnioski 

Pomimo, iŜ Samorząd ma sporą swobodę działania w wielu aspektach Ŝycia szkolnego, 

duŜym ograniczeniem dla niego jest prawo. W najwaŜniejszych sprawach, moŜe on jedynie 

przedstawiać swoją opinię dyrekcji, licząc na pozytywne rozpatrzenie wniosków. Faktem jest, 

iŜ jedynym realnym uprawnieniem członków PSU jest moŜliwość uczestniczenia w Radzie 

Szkoły. Dlatego teŜ tak waŜne jest, aby reprezentanci wyróŜniali się aktywnością społeczną. 
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IV. OPINIA PUBLICZNA 
Celem uwiarygodnienia mojej pracy przeprowadziłem serię badań wśród uczniów oraz 

nauczycieli. PoniŜej przedstawiam wyniki ankiety (moŜna ją znaleźć w dziale załączniki). 

Zapytałem równieŜ p. mgr Martę Jasińską – wieloletniego opiekuna SU, co sądzi o pracy jej 

podopiecznych. Nie zabraknie teŜ opinii pani Dyrektor – mgr Małgorzaty Tarki. 

IV.1. Opinia Uczniów 

Przeprowadziłem badanie na losowej grupie 50 uczniów GnaT’a oraz 20 uczniów innych 

szkół, dbając o to, aby kaŜdy ankietowany odpowiadał indywidualnie, bez Ŝadnych 

zewnętrznych sugestii. 

IV.1.a. Jak oceniasz prac ę PSU w twojej szkole? 
Jedyne pytanie zamknięte w ankiecie. Respondent miał obowiązek zaznaczyć jedną spośród 

podanych odpowiedzi, Ŝeby ankieta była policzona w badaniu. 

 

IV.1.b.Jak ą działalno ść PSU uwaŜasz za najistotniejsz ą dla Ŝycia szkoły? 
W tym pytaniu dopuszczalne było udzielenie więcej niŜ jednej odpowiedzi, bądź jej brak. 

Odrzuciłem wszystkie odpowiedzi „nie mam zdania”. Padały one często (Twarda – 32%, 

inne szkoły – 60%), co pozwala wyciągnąć dodatkowe wnioski. 
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a) Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi nr 42 na Twardej 

b) Inne szkoły 

 

Po zestawieniu obu wykresów od razu nasuwają się dwie konkluzje: po pierwsze - w GnaCie 

działalność Samorządu Uczniowskiego jest duŜo bardziej zróŜnicowana niŜ w innych 

szkołach. Po drugie - uczniowie naszej szkoły są duŜo lepiej zorientowani w działalności 

PSU, co pozwoliło im wymienić duŜo więcej czynności. Oczywiście naleŜy wziąć poprawkę 

na fakt, iŜ grupa uczniów z innych szkół była mniejsza. Jednak na korzyść drugiego wniosku 

przemawia fakt, iŜ współczynnik odpowiedzi „nie mam zdania”, „nie wiem”, bądź ich braku 

był prawie dwukrotnie wyŜszy wśród uczniów innych szkół (GnaT – 32%, inne szkoły – 

60%).
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IV.1.c. Jakie zmiany powinny nast ąpić, aby PSU miało realny wpływ na 
Ŝycie szkoły? 
Zasady odpowiedzi są analogiczne, jak w pytaniu poprzednim. Wartości podane na 

wykresach są procentowym wskaźnikiem stosunku danej odpowiedzi do wszystkich 

udzielonych, nie do ilości respondentów. Zdarzyły się odpowiedzi kontrowersyjne, mimo to 

uznałem, Ŝe warte są uwzględnienia, ze względu na to, Ŝe padły z ust dwóch lub więcej 

niezaleŜnych osób.  

Natomiast dającym do myślenia, dodatkowym spostrzeŜeniem jest to, Ŝe ankietowani chętniej 

odpowiadali na pytanie o to, jak usprawnić pracę PSU, niŜ dostrzegali to, co dobrze 

funkcjonuje. 

a) Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi nr 42 na Twardej 
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b) Inne szkoły 
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IV.1.d. Wymie ń 5 cech, jakie według Ciebie, powinny charakteryzow ać 
przykładnego działacza PSU. 
Spośród 3 otwartych pytań, to cieszyło się największą popularnością ze strony respondentów. 

Mimo to jedynie niewielki procent wymienił 5 cech. PoniŜej wypiszę wszystkie odpowiedzi. 

Podkreśleniem i pogrubieniem oznaczam te, które padły 5 lub więcej razy, pogrubienie 

zarezerwowane jest dla wymienionych co najmniej przez 3 osoby. Ze względu na fakt, iŜ 

jedynie ~10% ankietowanych zastosowało się do polecenia i wymieniło cechy (rzeczowniki), 

w spisie umieszczam faktyczne odpowiedzi - przymiotniki (z wielu z nich nie da się utworzyć 

rzeczownika będącego bezpośrednim odpowiednikiem). 

Ze względu na ograniczenie, i tak juŜ znacznej, ilości cech bardzo bliskie synonimy 

zaliczałem do jednej kategorii. 

Lista: 

Kontaktowy , bezinteresowny, pomysłowy, zaangaŜowany, ciekawy, pokorny, tolerancyjny, 

kreatywny, cierpliwy , optymistyczny, układny, miły , przekonywający, przebojowy, 

rzetelny, zaradny, pracowity, systematyczny, kulturalny, otwarty na innych, 

odpowiedzialny, komunikatywny, inteligentny, płci męskiej, sprytny, aktywny, 

bezinteresowny, oddany, szczery, pewny siebie, uczciwy, konsekwentny, stanowczy, 

zdystansowany, pomocny, empatyczny, zorganizowany, elokwentny, obowiązkowy, 

koleŜeński, charyzmatyczny, zabawny, odwaŜny, pełen pasji. 
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5 najpopularniejszych odpowiedzi:  

1. Otwarty na innych 

2. Pracowity 

3. ZaangaŜowany 

4. KoleŜeński 

5. Miły  

Często padały równieŜ takie odpowiedzi, jak umiejętność pracy w grupie, sprawność 

organizacyjna czy znajomość potrzeb uczniów. Wszystko to są cechy wykształcone, dlatego 

właśnie istotne są szkolenia, na których działacze samorządowi mają najlepszą okazję 

nauczyć się podstawowych zasad pracy w grupie. 

IV.2.Wywiad z ekspertem - opiekunem samorządu, mgr Martą 
Jasińską. 

Tomasz Zyglewicz: Jak ocenia pani współpracę z tegorocznym Samorządem Uczniowskim? 

Pani magister Marta Jasińska: Muszę przyznać, Ŝe jestem zadowolona z poczynań PSU, nie 

miałam w tym roku z nimi Ŝadnych problemów. 

T.Z.: Jakie działania Prezydium Samorządu Uczniowskiego są z punktu widzenia nauczyciela 

najwaŜniejsze? 

M.J.: NajwaŜniejsze są na pewno działania organizacyjne. Mam na myśli przede wszystkim 

dzień absolwenta oraz organizację wyborów do przyszłego PSU. 

T.Z.: Jakie zmiany powinny nastąpić, aby Samorząd mógł lepiej współpracować z 

nauczycielami? Jakiego rodzaju pomocy nauczyciele od nas oczekują? 

M.J.: Z punktu widzenia nauczyciela, najlepsze co Samorząd moŜe robić, to nie przeszkadzać 

(śmiech). 

T.Z.: Proszę wymienić 5 cech, jakie według pani powinny charakteryzować osobę ubiegającą 

się o miejsce w Prezydium. 

M. J.: Taka osoba powinna być dobrze zorganizowana, odpowiedzialna, pomysłowa, lojalna 

wobec nauczycieli oraz wyborców i przede wszystkim wytrwała w działaniach, dąŜąca do 

pełnego wypełnienia obietnic przedwyborczych. 

T.Z.: Dziękuję za rozmowę. 

M.J.: Dziękuję. 
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V.  KONKLUZJE – ANALIZA PROBLEMÓW 
Z analizy pierwszego pytania zawartego w ankiecie wynika, Ŝe praca Samorządu 

Uczniowskiego jest efektywniejsza od SU w innych szkołach (był to jeden z istotnych dla 

mnie argumentów podczas wyboru szkoły). Najprostszy wniosek odnośnie takiej sytuacji 

wynika z analizy dwóch kolejnych ankiet - uczniowie GnaT’a są lepiej poinformowani na 

temat działalności PSU (więcej z nich potrafi wymienić działania Samorządu). Główną 

przyczyną takiego stanu rzeczy są według mnie regularne, cotygodniowe spotkania 

Samorządów Klasowych oraz codzienne audycje Biura Ogłoszeń Twardej. Nie zmienia 

to jednak faktu, iŜ lepszy kontakt z uczniami ciągle plasuje się w czołówce problemów 

Twardej. 

Wiele wymienianych w pytaniu trzecim problemów ma związek z cechami charakteru 

reprezentantów uczniowskich - lepszy kontakt zarówno z dyrekcją, z nauczycielami, jak i 

uczniami związany jest z usposobieniem działacza samorządowego. Dlatego tak waŜnym jest, 

aby wybierane osoby charakteryzowały się waŜnymi dla kontaktów międzyludzkich cechami, 

wymienianymi przez uczniów w ankiecie (najwięcej głosów otrzymały: otwarty na innych, 

koleŜeński, miły, pokorny, uczciwy). 

Kolejnym problemem wartym rozpatrzenia jest mała inicjatywa ze strony uczniów. Nie jest 

to, co prawda najpopularniejsza odpowiedź, jednak z własnego doświadczenia wiem, Ŝe 

naleŜy do najpowaŜniejszych trudności, jakim czoła stawić musi Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

Przeciwnością losu, która wyszła na światło dzienne przy okazji podstaw prawnych działania 

Samorządu są niskie uprawnienia. Jednak na chwilę obecną jest to zagadnienie, z którym 

naleŜy się pogodzić. Szersze uprawnienia ciągną za sobą większą odpowiedzialność, 

a w naszym kraju osoba niepełnoletnia nie moŜe brać na siebie Ŝadnej odpowiedzialności 

prawnej. 

Często wspomina się równieŜ problemy finansowe, jednak tutaj sytuacja jest podobna, jak 

w poprzednim zagadnieniu. Zabronione jest zbieranie pieniędzy w szkole. Sposób, w jaki 

radzimy sobie z tym problemem to „składki” na dyskotekach oraz prowadzenie 

uczniowskiego ksero. JeŜeli „zarobione” w ten sposób pieniądze okaŜą się niewystarczające, 

pozostaje zwrócić się z prośbą do Rady Rodziców. 
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VI. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 
Znając juŜ podstawy prawne działalności Samorządu oraz mając świadomość nękających go 

problemów, moŜemy przejść do najwaŜniejszego rozdziału – propozycji rozwiązań. Oto kilka 

pomysłów. 

VI.1. Regularne spotkania Zgromadzenia Samorządów Klasowych 

Nie jest to moŜe przełom, jednak uwaŜam, Ŝe właśnie regularne spotkania przedstawicieli klas 

są podstawą sprawnej działalności SU. W końcu, jak uczniowie mają korzystać z działalności 

Samorządu, nie wiedząc nawet o niej. Działa to teŜ w drugą stronę: PSU nie moŜe liczyć na 

ochotników do pomocy, nie ogłaszając w jakim aspekcie owej pomocy potrzebuje. 

Czasami pojawia się teŜ problem nieodpowiedzialnych Samorządów Klasowych, które nie 

przekazują swoim klasom nabytych informacji. Świetny pomysł walki z tym procederem 

wymyślił naczelnik oświaty dzielnicy śródmieście, były dyrektor naszej szkoły – magister 

Andrzej Wyrozembski. Jego propozycja była taka: Po kaŜdym ciekawym wydarzeniu 

organizowanym przez Samorząd (chodzi w szczególności o imprezy, które wbrew 

oczekiwaniom, nie cieszyły się wysoką frekwencją) rozkleić w szkole plakaty: dnia XX 

odbyło się YY, czy twój Samorząd Klasowy Cię o tym poinformował? 

VI.2. Uczestnictwo szkoleniach dla Samorządów Uczniowskich 

W dzisiejszych czasach nie ma problemu z dostępnością specjalnych szkoleń dla Samorządów 

Uczniowskich. Przez trzy lata działalności miałem okazję uczestniczyć w kilku. Muszę 

przyznać, Ŝe wyniosłem z nich bardzo duŜo praktycznych rad, dotyczących przede wszystkim 

pracy w grupie, pracy metodą projektu czy dyplomacji. 

Kolejną zaletą takich szkoleń jest moŜliwość wymiany doświadczeń z Samorządami z innych 

szkół. Do dnia dzisiejszego konsultuję się w wybranych sprawach z tak poznanymi osobami. 

VI.3. Świadome wybory 

Wymieniłem wcześniej cechy, jakie według uczniów powinny charakteryzować przykładnego 

działacza. Do tego dochodzą te wymienione przez opiekuna Samorządu. Prosty dowód na to, 

jak istotne jest ich posiadanie przez członków, zawiera się w słowach p. mgr Marty Jasińskiej: 

„Z punktu widzenia nauczyciela – najlepsze, co Samorząd moŜe robić, to nie przeszkadzać” . 

Wynika z tego, Ŝe skoro SU nie ma nic do zaoferowania nauczycielom, to zaskarbić sobie ich 

względy moŜe jedynie poprzez przysłowiowe bycie miłym. 

Jednak, jak juŜ zdąŜyłem zauwaŜyć - nabywanie szeroko pojętej kultury to długotrwały 

proces, dlatego dla optymalnej pracy PSU naleŜałoby wybierać kandydatów, którzy juŜ „na 
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starcie posiadają pakiet odpowiednich cech”. Oczywiście niedemokratyczne sposoby selekcji 

odpadają z góry, gdyŜ SU z natury jest tworem demokratycznym, stworzonym w celu 

promowania konkretnych postaw obywatelskich. 

Dlatego poprzez hasło „Świadome wybory” rozumiem wyczerpującą, ogólnoszkolną 

kampanię, zwieńczoną debatą wszystkich kandydatów. Oczywiście wybory następujące po 

takiej propagandzie, powinny być poprzedzone ciszą przedwyborczą oraz odbywać się na 

demokratycznych zasadach: wolności, równości, tajności, bezpośredniości i powszechności. 

Zdecydowanie zmniejszyłoby to wybór nieodpowiednich osób na stanowiska reprezentacyjne. 

 

 

VI.4.Indywidualne podejście do uczniów 

Kolejna rada z serii „oczywistych”, jednak kryje w sobie ukryty sens. Mam na myśli przede 

wszystkim sprawy organizacyjne. A mianowicie: z jednej strony duŜo więcej uczniów zgodzi 

się pomóc PSU w nowej aktywności, gdy poprosi się o to indywidualnie (nie zapominając o 

nadmienieniu zalet, które skłoniły nas do poproszenia akurat danej osoby), niŜ odpowie na 

ogłoszenie, które teoretycznie trafia do wszystkich uczniów. Z drugiej strony, naprawdę 

Rysunek 3. Debata 2008/2009 
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miłym gestem jest, gdy po udanej działalności podziękuje się kaŜdej zaangaŜowanej personie 

osobiście, zamiast zbiorowych podziękowań. Nie od dzisiaj wiadomo, Ŝe niedocenienie jest 

jedną z najbardziej demotywujących rzeczy. 

VI.5. Jasny podział ról 

Mimo, iŜ większość decyzji w Prezydium zapada kolegialnie, to zdecydowanie dobrym 

rozwiązaniem jest jasny podział ról pomiędzy członków. To samo tyczy się większych imprez 

– zawsze naleŜy wybrać osobę odpowiedzialną, za dane przedsięwzięcie. JeŜeli 

odpowiedzialni są wszyscy, to tak naprawdę nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za 

powodzenie i nikt nie czuje presji, aby pracę wykonać dobrze. 

W naszym PSU zastosowaliśmy system sekcji – kaŜdy z pięciu członków jest odpowiedzialny 

za określoną sekcję (którą samemu musi skompletować) – grupę uczniów zajmującą się 

konkretną dziedziną Ŝycia szkolnego. Sekcje to: 

• Sekcja dekoratorska; 

• Sekcja techniczna; 

• Sekcja informacyjna; 

• Sekcja ksero + radiowęzeł; 

• Sekcja wodzirejów; 

Dodatkowym pomysłem, jaki będziemy wprowadzać w Ŝycie jest system odznak. KaŜda 

sekcja otrzymać ma przypinki ze swoim symbolem (np. pędzle dla sekcji dekoratorskiej). 

Celem takiego rozwiązania jest zwiększenie odpowiedzialności oraz przywiązania do roli 

pełnionej w Samorządzie Uczniowskim.  

VI.6. Dobry kontakt z uczniami 

Poza spotkaniami Zgromadzenia Samorządów Klasowych PSU powinno utworzyć sprawny 

aparat komunikacji, dzięki któremu uczniowie mogliby na bieŜąco zgłaszać swoje potrzeby, 

skargi i propozycje. Dobrymi i sprawdzonymi sposobami są tutaj specjalna strona internetowa 

czy skrzynka na pomysły uczniowskie. Warto równieŜ umieścić zdjęcia członków PSU w 

gablocie samorządowej, Ŝeby wszyscy uczniowie wiedzieli, do kogo mogą się zwrócić. 



Praca na konkurs WOIE 2009, autor: Tomasz Zyglewicz 

Strona 17 z 19 

VII. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE 
VII.1. Podsumowanie 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki oświatowej, 

dlatego właśnie sprawny przepływ informacji jest podstawą efektywnej działalności. Aby 

osiągać sukcesy naleŜy pamiętać, Ŝe w grupie siła, nie zapominając przy tym o potrzebach 

jednostki. Im więcej osób aktywnie działa, tym efekty są lepsze. Jedynym sposobem 

promowania postaw obywatelskich wśród rówieśników jest świecenie przykładem. Dajmy od 

siebie, a będzie nam oddane.  

VII.2. Podziękowania 

Dziękuję paniom mgr Krystynie śewłakow – mojej nauczycielce KOSS-a oraz mgr Marcie 

Jasińskiej – opiekunowi Samorządu Uczniowskiego za nieocenioną pomoc podczas tworzenia 

tej pracy. 

Jednak szczególne podziękowania kieruję do całej wspólnoty Gimnazjum z oddziałami 

dwujęzycznymi nr 42 na Twardej za tworzenie świetnego pola do działalności społecznej oraz 

nieustannego motywowania mnie do aktywnego udziału w Ŝyciu szkoły. 
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IX.  ZAŁĄCZNIKI 
IX.1. Ankieta 

 

1. JAK OCENIASZ PRACĘ PSU? 
 
�BARDZO DOBRZE � DOBRZE �ANI DOBRZE, ANI ŹLE �ŹLE �BARDZO ŹLE � NIE MAM ZDANIA 

 
 
2. JAKĄ DZIAŁALNOŚĆ PSU UWAśASZ ZA NAJISTOTNIEJSZĄ DLA 

śYCIA SZKOŁY? 
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
 
3. JAKIE ZMIANY POWINNY NASTĄPIĆ, ABY PSU MIAŁO REALNY 
(ALBO PO PROSTU WIĘKSZY) WPŁYW NA śYCIE SZKOŁY? 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... 
 
 
4. WYMIEŃ CECHY, JAKIE WEDŁUG CIEBIE POWINNY 

CHARAKTERYZOWAĆ PRZYKŁADNEGO DZIAŁACZA PSU: 
•   
•   
•   
•   
•  

 


