


Przewodnik  
dla opiekunów  

samorządów  
uczniowskich





Przewodnikdlaopiekunówsamorządów
uczniowskich

Wydawca: 
CentrumEdukacjiObywatelskiej 
Wydaniepierwsze,Warszawa2011

Autorzy: 
AnnaGeller,MichałTragarz,
JędrzejWitkowski,JudytaZiętkowska

Współpraca: 
MonikaKarkowska,
AnnaMieszczanek

Opracowanie graficzne i skład: 
ZofiaHerbich

ISBN: 978-83-892407-5-0

Wydrukowanonapapierzeekologicznym.

„Przewodnikdlaopiekunówsamorządówucz-
niowskich” jestdostępnyna licencjiCreative
Commons„Uznanieautorstwa-Użycieniekomer-
cyjne-Bezutworówzależnych3.0Polska”.Pew-
neprawazastrzeżonenarzeczCentrumEdukacji
Obywatelskiej.

PublikacjapowstałaprzywsparciuBiuraEdukacji
M.St.Warszawy.
Wersjaelektronicznapublikacjijestdostępnana
stroniewww.samorzaduczniowski.pl.



Spistreści
1. O samorządności i samorządzie uczniowskim

Samorządność–cototakiego?                                              7
Rolaopiekunasamorząduuczniowskiego                                  10
Pocowszkolesamorząduczniowski?                                     13
Włączajdodziałania                                                             14
Kartapracy1                                                                       16

2. Samorząd uczniowski, czyli prawo do współdecydowania
Samorząduczniowskiwśródinnychinstytucjiwszkole              19
Samorząduczniowskiaprawo                                               20
Oczymdecydowaćwspólniezuczniami                                   22
Jakwłączaćuczniówwdecydowanie                                       25
Piramidadecydowania                                                           25
Decydowanieiwspółdecydowanie                                           26
Konsultowaniedecyzji                                                           28
Kartapracy2                                                                       30

3. Samorząd uczniowski, czyli prawo do działania
Działaniauczniów                                                                  33
Jakiedziałaniaprowadzić?                                                     34
Przygotowanieplanupracysamorząduuczniowskiego              39
Czymjestcel?                                                                      41
Rolaopiekunawrealizacjiprojektów                                       42
Pomysłynadziałania–inspirujuczniów                                   46
Kartapracy3                                                                       47

4. Organizacja i struktura samorządu uczniowskiego
Regulaminsamorząduuczniowskiego                                       51
Powszechnewyboryprzedstawicielisamorząduuczniowskiego.

Dlaczegotoważne?                                                          55
Jakzorganizowaćpowszechnewybory?                                   56
WyboryopiekunaSU                                                             59
Kartapracy4                                                                       61

5. Niezbędnik opiekuna samorządu uczniowskiego
Sojusznicysamorząduuczniowskiego                                       65
Rozwiązywaniekonfliktów                                                       66
Facylitacja                                                                          67
Jakmotywowaćuczniówdodziałania?                                    69
Finansowaniedziałańsamorząduuczniowskiego                       71
Komunikacjajakokluczdodobrychrelacji                                72
Włączanieuczniówwdziałaniasamorządu                              74
Trudnemomenty–jaksobieznimiradzić?                               75
Kartapracy5                                                                       76





Szanowni Państwo,
Jeślisięgnęliściepotępublikację,toznaczy,żeje-
steściezainteresowanirozbudzaniemkreatywności
uczniów,wspomaganiemichdziałańnarzeczszkoły
ispołecznościlokalnej.

TakjakPaństwo,widzimywmłodychludziachwiele
potencjału,energii,pasjiiwiemy,żewartotowy-
korzystać!Wierzymy,żebudowaniesilnych,aktyw-
nychsamorządówuczniowskichmożedaćmłodym
ludziompoczuciewpływunarzeczywistośćizachę-
ciichdopełnieniaaktywnejroliwspołeczeństwie.
RazemzPaństwemchcemyuczestniczyćwwycho-
wywaniuodpowiedzialnych,aktywnych,zaangażo-
wanychiuczciwychobywateli.

Nasz„Przewodnik”jestefektemkilkuletnichdo-
świadczeńCEOwewspieraniusamorządówucz-
niowskichwcałejPolsce.Wjegotworzeniubrali
udziałwspółpracującyznaminauczyciele,którzy
nacodzieńwspierajądziałaniauczniówwswoich
szkołach.

Mamynadzieję,żetemateriałypomogąPaństwu
wcodziennejpracy.

Autorki i Autorzy 
Zespółprogramu„Samorząduczniowski”

CentrumEdukacjiObywatelskiej





O samorządności 
i samorządzie uczniowskim

1 







1.Osamorządnościisamorządzieuczniowskim

7

1.Osamorządnościisamorządzieuczniowskim

SAMORZĄDNOŚĆ – CO TO TAKIEGO?

Zgodniez„Ustawąosystemieoświaty”samorząd
uczniowskiistniejewkażdejszkole.Czytakjest
naprawdę?Wwieluszkołachsamorządnośćogra-
niczasiędomniejlubbardziejdemokratycznych
wyborów,prowadzeniaprzezprzewodniczącego
szkolnychakademii,albodoorganizowaniaprzez
kilkaosóbdyskotek.Czytakiedziałaniarzeczywi-
ścierealizujązałożeniasamorządności?

Idea samorządności
Ideasamorządnościuczniowskiejpowstałanadłu-
goprzedwprowadzeniemregulacjiprawnychdo-
tyczącychdziałalnościsamorząduwszkole.Głosy
podkreślającewagęautonomiiuczniówpojawiały
sięjużwXIXwieku,awwiekuXXogromnywkład
wrozwójsamorządnościuczniowskiejwnieśli
polscypedagodzy–JanuszKorczakorazAlek-
sanderKamiński.Bylioniprzekonani,żeniekary
itwardadyscyplinaalemożliwośćkształtowania
rzeczywistościiwpływnapodejmowanedecyzje

wzmacniająwuczniachpoczucieodpowiedzial-
nościzaswojągrupęiprzestrzeń,atakżeuczą
zaangażowania.

Badaniawzakresieedukacjiobywatelskiejpokazują,
żedoświadczeniewspółdecydowaniawsprawach
szkoływpływanawiększezaangażowaniewżycie
społecznewdorosłymwieku.Dlaczegoszkolny
samorządjesttakistotny?Pozaaspektemeduka-
cyjnym,dajeteżmożliwośćrozwiązywaniapraw-
dziwychproblemów,zktórymiuczniowiemusząsię
mierzyć.Wtymsensieniejestzabawą,ćwiczeniem
czysymulacją,alerzeczywistąpracąnadpoważny-
mizagadnieniami.

Dziękisamorządowi,decyzjewistotnychkwestiach
dotyczącychuczniówmogązapadaćnanajniższym
szczeblu–bliskouczniówlubwręczwichgronie.
Jakmasiędotegoszkolnarzeczywistość?Czy
wpolskiejszkoleideaprawdziwejsamorządności
jestmożliwadozrealizowania?

Samorząd–towłaśniepraca,żebyjednakowodobrze
działosięwszystkim,którzyrazempracują,ucząsię
ipółdniarazemspędzają,żeby jedendrugiegonie
krzywdził,nieprzeszkadzał,niedokuczał,niewyśmie-
wał,aprzeciwnie,żebyświadczyłprzysługi,pomagał,
opiekowałsięipilnowałporządku.

[JanuszKorczak]
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Czym właściwie jest samorząd uczniowski?
Samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie 
szkoły.Wybraniprzedstawicielesątylkoreprezen-
tacjącałejspołecznościuczniowskiej.Wartowięc
pamiętać,żewróżnedziałaniawewnątrzszkolnepo-
winnomócangażowaćsięmożliwiewieluuczniów.
Podobnie–możliwiewielupowinnopodejmowaćde-
cyzjewsprawach,zaktóremogąponosićodpowie-
dzialnośćiktórewpływająnaichsytuacjęwszkole.

Samorząduczniowskitoinstytucjamającadawać
młodzieżymożliwość samodzielnego rozwiązy-
wania swoich problemów,decydowania o kwe-
stiach, które ich dotyczą,współzarządzaniaszkołą,
atakżeuczestniczenia w sprawiedliwym rozwią-
zywaniu sporów.RoląSUjestrównież dbanie 
o przestrzeganie praw uczniów.

Samorząd może proponować rozmaite inicjaty-
wy, dotyczące życia szkoły.

Samorządnośćuczyodpowiedzialnościzapodejmo-
wanedziałaniaiprzewidywaniaichkonsekwencji.
Dziękitemu,uczniowiezdobywająumiejętność
wyrażaniawłasnegozdania,stająsiębardziejsa-
modzielniiasertywni.Ucząsięwykazywaniainicja-
tywyorazwytrwałościwrealizowaniupodjętych
zobowiązań.

Dorośliczęstomająobawy,żeuczniowiesąjeszcze
zamłodziizamałoodpowiedzialni,abymócsamo-
dzielniewybieraćrozwiązaniaczykształtowaćswo-
jeotoczenie.Ichzdaniemmłodymludziombrakuje
doświadczenia,dojrzałościiumiejętności.Można
jednakspojrzećnatenproblemzinnejstrony:
gdzieindziejmogąsiętegouczyć,jeśliwłaśnienie
wszkole,wpraktyce,wdziałaniu?

Samorząd uczniowski w szkole
Pozaprzekazywaniemwiedzy,roląszkołyjestrów-
nieżuczeniewspółdziałaniawgrupie,świadomego
uczestnictwawżyciuspołecznym,wychodzenia
zwłasnymiinicjatywamiiwłączaniasięwdziałania
innych.Wprowadzanaobecniepodstawaprogra-
mowakształceniaogólnegokładzienatonacisk.
Tychumiejętnościniedasięzdobyćwteorii,wy-
magająćwiczeniawpraktyce,doskonaleniawdzia-
łaniu.Procesedukacyjnyprzebiegapodczassamej
drogidocelu–ajegoosiągnieciejesttylkozwień-
czeniemtegoprocesu.Kiedyprzeniesiemyśrodek
ciężkościzefektunaproces,kwestiaaktywności
isamorządnościmłodzieżynabierawłaściwegowy-
miaru.Zpunktuwidzeniazdobywaniaumiejętności
społecznychtowłaśniewsamymprocesietkwi
największawartośćedukacyjna.Sukcesjestrzecz
jasnamiłąnagrodązawłożonywysiłek,jednakwię-
cejmożnasięnauczyćanalizującpopełnionebłędy
czyszukającprzyczynporażki.Niepoto,byznaleźć
winnych,alebywyciągnąćwnioskinatematobsza-
rówwymagającychdopracowaniaczyumiejętności,
którenależyćwiczyć.
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Samorząd uczniowski jako laboratorium 
demokracji

Prawidłowo funkcjonującą samorządność 
w szko le można porównać do laboratorium 
demokracji.

W laboratorium, poprzez eksperymenty, do-
świadczeniaidziałania,uczniowiepoznająpewne
uniwersalnemechanizmyspołeczne,zdobywają
umiejętnośćindywidualnego,krytycznegomyśle-
nia,wyrabianiaiobronywłasnegozdania.Muszą
mierzyćsięzkonsekwencjamiswoichdecyzjiczy
teżdziałań.

Abytakielaboratoriummogłodziałaćdobrze,musi
zostaćodpowiednio „urządzone”.Wymaga to
ustaleniaiprzestrzeganiapewnychzasad–norm.
Częściowosąonenarzuconezzewnątrz(ustawa,
rozporządzenia),alewdużejmierzesąwspółtwo-
rzoneprzezspołecznośćszkolną(statut)isamych
uczniów(regulamindziałaniasamorząduuczniow-
skiego,szkolnetradycjeinieformalneregulacje).
Wpracownilaboratoryjnejznajdująsięróżneod-
czynniki,urządzenia,narzędzia.Niktjednaknieza-
stępuje–niebezpiecznegoprzecież–prawdziwego
palnikagazowegosztucznym,ponieważcałyeks-
perymentniemiałbywówczasnajmniejszejszansy
powodzenia.Podobniedziejesięwprzypadkusa-
morząduuczniowskiego.Abymógłodnosićsukcesy,
potrzebujeprawdziwegozaufaniaipartnerskiego
traktowania.

Zdarzasię,żenauczycielesamodzielniewybierają
przedstawicielisamorządu,dyrektorarbitralnie
wyznaczaprzewodniczącegolubzarząd„wyłania
sięsamoistnie”.Samorządprzestajebyćwtedy

laboratoriumdemokracji,częstoteżprzestajebyć
prawdziwymsamorządem.Takimpraktykomto-
warzysząargumenty,żeuczniowiewybiorązłych
przedstawicieli,niepotraktująwyborówpoważnie,
wygraniekompetentnykandydat,wszkolepowsta-
niezbędnezamieszanie.DoświadczenieCEOzorga-
nizowaniawyborówwkilkusetszkołachpokazuje,
żetakieobawysąnieuzasadnione.Takaniewłaści-
wierozumianaochronauczniów,wistocie„chroni”
ichprzedzdobywaniempraktycznej,realnejwiedzy,
przeduczeniemsięnabłędach,rozumieniemkonse-
kwencjiswoichdecyzji,braniemodpowiedzialności
zawłasnedziałania.

Jeślisamorząduczniowskimabyćprawdziwym
laboratoriumdemokracji,wymagademokratycznie
wybranychorganów–pochodzącychzpowszech-
nych,bezpośrednich,równychitajnychwyborów.
Samorządmusiteżposiadaćfaktyczneuprawnie-
nia,zakresautonomiiiwolnośćdziałania–niena-
rzuconyprzezdorosłych,alewypracowanywpo-
rozumieniuznimi.

Tylkodemokratycznysamorządmożewsposób
skutecznyuczyćmłodychludzisamoorganizacji
iodpowiedzialnościzadobrowspólne–najpierw
naterenieszkoły,awdorosłymżyciutakżewskali
lokalnejikrajowej.

Wracającdonaszegolaboratorium–możnaeks-
perymentowaćzewszystkimisubstancjami,nawet
zamoniakiemczynitrogliceryną.Należytylkona-
uczyćsięnajpierw,jaksięznimiobchodzić.Podob-
niezuczniowskimipomysłami.Zamiastzmiejscaje
odrzucać,wartojewspólniedokładnieprzeanalizo-
waćizastanowićsięnadnajskuteczniejsząstrate-
giąichrealizacji.
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ROLA OPIEKUNA SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO

Pierwszymkrokiemdoskutecznegoisatysfakcjo-
nującegopełnieniaroliopiekunasamorząduucz-
niowskiegojestzdefiniowanieswojejroli.Otokilka
podstawowychzałożeń:

1. Opiekunniejestczłonkiemsamorząduuczniow-
skiego,anijegozarządu,radyetc.

2. Opiekun,wzależnościodaktywnościuczniów
ipoziomuszkoły,możemiećbardzoróżneza-
dania,alezawszejegorolapowinnabyćusta-
lonawspólniezuczniami.

3. Odpowiedzialnośćzadziałaniasamorząduucz-
niowskiegoijegosukcesyorazporażkispoczy-
wanauczniach,nienaopiekunie.

4. Opiekunsamorząduuczniowskiegopowinien
byćdlauczniówwsparciemwtedy,kiedybra-
kujeimwiedzylubumiejętności,aleniepowi-
nienbyćlideremsamorządu.
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Opiekun wspierający samorząd Opiekun lider samorządu 

Pozostawiaodpowiedzialnośćzasukcesy
iporażkipostronieuczniów.

Czujesięwpełniodpowiedzialnyzaefekty
działańuczniów.

Zachęcauczniówdosamodzielnegotworzenia
pomysłów.

Narzucauczniomswojepomysły.

Pozostawiarealizacjęuczniom,wspieraich
wsytuacjachtrudnych.

Samwykonujeczęśćzadań,jeśliniktsięnie
zgłosi lubktośniewywiążesięzeswoich
zobowiązań.

Wtensposóbpomagabudowaćgrupęipla-
nowaćpracę,abyuczniowiesamipilnowali
trzymaniasięharmonogramu.

Pilnujewywiązywania się ze zobowiązań
iobowiązków.

Przekazujeinformacje,ułatwiaipośredni-
czy(facylituje)wkontakciemiędzyuczniami
adyrekcją.

Zmuszauczniówdorealizacjizadańnarzuco-
nych„zgóry”.

Ułatwiauczniomsamodzielnepodjęciedecy-
zji,wspierawposzukiwaniukompromisu.

Podejmujedecyzje,jeśliuczniowieniepotra-
fiądojśćdoporozumienia.

Niedominujewczasiespotkań,bywa,że
wogóleniejestnanichobecny,wkraczana
prośbęuczniów.

Prowadzispotkaniasamorząduuczniowskiego.

Starasię,bywszelkiesprawywymagające
kontaktudyrekcjiiprzedstawicieliSUodby-
wałysiębezpośrednio.

JestjedynymreprezentantemSUprzed
dyrekcją.

Wspierauczniówwsamodzielnymtworzeniu
regulacjidotyczącychdziałaniaSU(ordyna-
cjiwyborczej,regulaminu),pozwalauczniom
tworzyćplanpracy.

SamodzielnietworzyplanpracySU,
ordynacjęwyborczączyregulaminSU.

Uczymłodychjakprzewidywaćkonsekwencje
swoichdecyzjiiszacowaćryzyko.

Nakazuje,zakazujebądźniewyrażazgody.
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Na samym początku
Naniższychetapachkształcenialubwgrupach
omniejszymdoświadczeniu(naprzykładzaraz
powyborachnowychreprezentantówSU)opie-
kunowieczęściejprzyjmująnasiebierolęlidera
samorząduuczniowskiego.Częstojesttonajlep-
szerozwiązanie.Wartojednakwtakiejsytuacji
pamiętać,żebystopniowooddawaćuczniompole
dosamodzielnegodziałaniaiwchodzićwrolęosoby
wspierającej.

Dobrymprzykłademjesttutajkwestiaorganizacji
pierwszychspotkań.Możesięwydawać,żenowo
wybranyzarządSUnieporadzisobiezpoprowa-
dzeniemspotkaniazreprezentacjamiklas.Opiekun
możewięcpoprowadzićpierwszezebraniewstylu
„przywódczym”alezaplanowanieiorganizacjako-
lejnychpowinnabyćjużpostronieuczniów.

Dlaczego warto uczniów wspierać zamiast 
im przewodzić?

À Samorząduczniowskizdefinicjipowinienopie-
raćsięnauczniach.

À Imwiększarolauczniówwsamorządzie,tym
szybciejjegoczłonkowiepoznajązasadyodpo-
wiedzialnegowspółdziałania.

À Wspieranieuczniówzamiastzastępowaniaich
wrealizowaniudziałańodciążaopiekunaodnad-
miarupracyistresu.

Opiekun samorządu jako mediator
Możesięzdarzyć,żewśródaktywniedziałających
członkówsamorząduuczniowskiegodojdziedogłę-
bokiegokonfliktu,któregoniebędąwstaniesa-
modzielnierozwiązać.Doosiągnięciaporozumienia
idalszejskutecznejwspółpracybędzieimpotrzeb-
naniezaangażowanawspórosoba,którapomoże

imwyjśćpozawłasnąperspektywę.Wprzypadku,
gdykonfliktdotykacałejgrupy,takąrolęmoże
pełnićopiekunsamorządu.Możeteżwspierać
wprowadzeniumediacjiuczniów,którzyniebiorą
udziałuwsporze.

Opiekun samorządu jako rzecznik
Jednakrolaopiekunanieograniczasiętylkodo
współpracyzuczniami.Opiekunjestpośrednikiem
międzydwoma,częstozupełnieodmiennymi,świa-
tami–światemmłodzieży iświatemdorosłych
(wtymnauczycieli).Opiekunsamorządumusibyć
teżmediatoremmiędzytymidwomaśrodowiskami
ipomagaćichczłonkomwewzajemnymrozumie-
niuswoichinteresówipotrzeb.Wobecnauczycieli
pełnifunkcjęrzecznikauczniów,wśróduczniówjest
rzecznikiemnauczycieli.Opiekun,związanyzoby-
dwiemagrupami,znaperspektywękażdejzestron.
Dziękitemu,znaczniełatwiejjestmupokazaćjeden
punktwidzeniadrugiejgrupieiwtensposóbumoż-
liwićosiągnięcieporozumienia.

Kiedy się nie udaje
Ważnymsprawdzianemjestdlaopiekunasamo-
rządusytuacja,wktórejcośsięnieudajeijego
podopieczniponosząporażkę.Popierwsze,należy
pamiętać,żeprawienigdyodpowiedzialnośćzapo-
rażkęuczniównieleżypostronieopiekuna(nawet
jeśliinninauczycielebytosugerowali).Sytuacja,
wktórejcośsięnieudajezpewnościąjestjednak
jednąztych,wktórychpotrzebnajestinterwen-
cjaopiekuna.Wspierającyopiekunpomagauczniom
znaleźćprzyczynyporażki,wyciągnąćznichwnioski
naprzyszłość(cozrobić,bytakasytuacjasięnie
powtórzyła?)imotywujedotego,bypomimonie-
powodzeniaspróbowaćponownie.

Conajbardziejprzeszkadzarozwojowisamorządności[uczniowskiej]to,żetakniesłychanie
zależynamnatym,żebytowszystko[corobimy]byłoperfekcyjne,dopiętenaostatniguzik,
boprzecieżwszyscypatrząikogobędąoceniać?Oczywiście–opiekuna!Każdeniedociągnię-
cieikażdyniedorobionydrobiazgtomojawina.Dlategowyrywasiędzieciomzrąkrobotę,
zktórąnienajlepiejsobieradzą,„skopane”przemówieniewymieniana„lepsze”,itp.Ipoco?
Cotodajedzieciakom?

Absolutnienic,pozakolejnądoząbezproduktywnegowysiłku.Boprzecieżaniniepozwoli-
liśmyimnajakąkolwiekwłasnąekspresję,aninamyślenie.[LucynaBojarska]



1.Osamorządnościisamorządzieuczniowskim

13

PO CO W SZKOLE SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Opiekunczęstostajeprzedkoniecznościąwytłumaczenia,pocoszkolesamorząduczniowski?Podobne
pytaniapadająwszkolezewszystkichstron,wartowięcmiećwzanadrzukilkaargumentów.

Z perspektywy uczniów

À Wpływ na swoje najbliższe
otoczenie–uczniowiespę-
dzająwszkolewiększośćtygo-
dnia,dobrzewięc,jeślimogą
współdecydowaćotym, jak
będzieonafunkcjonować.

À Poprawakomunikacji–dzięki
działającemu samorządowi
wszyscywiedzą,cosiędzieje
wszkole,polepszatoatmo-
sferęiułatwiarozwiązywanie
potencjalnychkonfliktów.

À Możliwośćrozwijaniaswoich
umiejętnościwpraktyce–
wiedzęzdobywasięnietylko
wczasietradycyjnychlekcji;
świetną nauką są różnego
rodzajuprojektytematyczne
ispołeczne.Pozazdobywaniem
wiedzynakonkretnytemat,
możnawtedyrozwijaćumie-
jętnościpracywgrupie,ko-
munikacji,dobregozarządzania
czasem,autoprezentacji.

À Naukanegocjacji iautopre-
zentacji–dziękidziałaniom
wsamorządziemłodzi ludzie
ucząsięnegocjowania,hie-
rarchizowaniaswoichpotrzeb
iosiąganiakompromisów.Aby
zdobyćpoparciedlaswoje-
gopomysłumusząwiedzieć,
w jaki sposób atrakcyjnie
przedstawić idee i uwiary-
godnićsiebie.

Gdy inni nauczyciele wątpią 

À Samorządnośćuczniówsprzyja
budowaniupartnerskichsto-
sunkówzmłodzieżą,atozko-
leipomagawunikaniuostrych
konfliktów,zaognianiasporów.

À Działaniewsamorządzie to
dlauczniówdobralekcjade-
mokracjiwpraktyce–orga-
nizującwyborydowładzSU,
uczestniczącwprocesiepo-
dejmowaniadecyzjiiponosząc
ichkonsekwencje,młodziuczą
sięświadomegouczestnictwa
wżyciuspołecznym.

À Dobrzedziałającysamorząd
uczniowskipomagarozwiązać
trudności,zanimosiągnąna-
prawdędużąskalę.

À Uczniowienajlepiejznająswo-
jeproblemyimechanizmyich
powstawania,dlategoobda-
rzonazaufaniemgrupamło-
dzieży, zwłaszczawbardzo
dużychszkołach,częstojest
wstaniezapobiegać im lub
rozwiązywaćjeskuteczniej.

À Uczniowiezadowoleniilubiący
swojąszkołętouczniowiebar-
dziejzmotywowanidonauki.

À Dlaniektórychuczniów,któ-
rym nauka sprawia więcej
trudności,działaniewSUdaje
możliwośćodnalezieniaswo-
ichtalentówi„byciadobrym”
winnychobszarachniżwyma-
ganaprogramemwiedza.

À Uczniowie działający w SU
częściejodkrywajązaletypra-
cywgrupie,nietylkowra-
machSU,aletakżepodczas
lekcjiwklasie.

Gdy zapyta dyrekcja

À Sprawnyiskutecznysamorząd
uczniowskiumieprzeprowa-
dzićdiagnozępotrzebszko-
ły, copomagawtworzeniu
efektywnychplanówrozwoju
szkołyiwdrażaniapotrzebnych
zmian.

À Dobrzedziałającysamorząd
integrujeuczniówicałąspo-
łecznośćszkolną.

À Dziękiswoimdziałaniom,sa-
morząduczniowskizapewnia
równowagępomiędzynauką
azabawą itworzywszkole
dobrąatmosferę.

À Samorząduczniowskiizaan-
gażowaniew jegodziałania
jestszkołąprzedsiębiorczości
iodpowiedzialności.

À Działaniasamorząduuczniow-
skiegomogąpromowaćszkołę
nazewnątrz.

À Samorząduczniowskimoże
ulepszyćprzepływinformacji
wszkole.

À Wdużychszkołachdyrekcji
i nauczycielom trudno jest
kontrolowaćwszystkie zja-
wiska–współpracazdobrze
zorganizowanymi uczniami
pozwalanietylkorozwiązy-
waćpojawiającesięproble-
my,aleprzedewszystkimje
zauważać.
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WŁĄCZAJ DO DZIAŁANIA 

Samorządtowszyscyuczniowieszkoły.Jeślijego
przedstawicielemająskuteczniewspółorganizować
życiewszkoleireprezentowaćuczniów,wten
procesmusibyćzaangażowana jaknajwiększa
grupamłodzieży.

Doświadczeniepokazuje,żeniskipoziomzaanga-
żowaniainnych–pozawybranymiprzedstawiciela-
mi–uczniów,jestjednązgłównychprzyczynsłabo
działającegosamorządu.Bezkontaktuzpozostały-
miuczniami,korzystaniazichwsparcia,wspólnego
wymyślaniaiszukaniarozwiązań,nawetdemokra-
tyczniewybraniipełnizapałuprzedstawicieleSU
niebędąwstaniezdziałaćwiele.Małaaktywność
młodzieżyjestjednąznajwiększychbolączekzarów-
nonauczycieli–opiekunówSU,jakizaangażowa-
nychdziałaczysamorządu.

W CO ZAANGAŻOWAĆ WIĘKSZĄ GRUPĘ UCZNIÓW?

1. Popierwsze–wprzedsięwzięcia i inicjatywy wychodzące od 
przedstawicieli samorząduuczniowskiego(np.wdziałaniaredak-
cjiszkolnejgazetki).

2. Podrugie–wewspólne podejmowanie decyzjidotyczących
wszystkichuczniów(np.konsultowanieplanówdziałaniasamorządu
uczniowskiegolubwybóropiekunaSU).

3. Potrzecie–wdziałania różnych kół zainteresowań,np.war-
sztatyteatralne.

4. Poczwarte–wwolontariatnarzeczróżnegorodzajudziałań,do
którychpotrzebapomocywieluosób.

5. Popiątedoorganizacji wyborów–kandydacitoniewszystko,po-
trzebnajestkomisjawyborcza,sztaby,kampaniapro-frekwencyjna.
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Brak zainteresowania uczniów
Zczegomożewynikaćbiernośćuczniów?Często
niesąoniprzyzwyczajenidomożliwościwyrażania
własnegozdania.Rozmowyzuczniamipokazująjed-
nak,żenajbardziejzniechęcającyjestbrakpoczucia
wpływu–Jeśli nikt nie liczy się z moją opinią, jeśli moje 
działania nie są w stanie nic zmienić, po co mam poświę-
cać czas, energię i emocje?

Młodziludziechętnieangażująsięwdziałaniasa-
morządu,jeślispełnionesąpewnewarunki:

À Uczniowiemająpoczuciefaktycznegowpływuna
swojąsytuację.

À Uczniowiewidzą,żedyskusjeideklaracjeprze-
kładająsięnarealnezmianywszkole.

À Młodziludziewidząwproponowanychdziała-
niachszansęrozwojuwdziedzinach,któresami
uznajązaciekawe.

À Młodziludziesąodpowiedzialnizaefektswojej
pracy.

À Zaangażowanieuczniówjestdobrowolne.

Nieoczekujmyodkogoś,żebędzieangażowałsię
iczułodpowiedzialnyzazadanie,którezostałomu
zlecone.Abypojawiłasiętaodpowiedzialność,
uczeńmusisamzadecydować,czyiwjakisposób
chceosiągnąćwybranycel.

Uczniowieosiągnęlisukces,ponieważbylitrakto-
wanipartnersko.Niktniecenzurowałichpomy-
słów,zdrugiejstronyczulisięodpowiedzialniza
konsekwencjeswoichdziałań.Nauczycielkawspie-
rałaichwtrudnychmomentach,aleteżmotywo-
waładopodejmowanianowychwyzwań.

Konkretne pomysły na zaangażowanie w dzia-
łania większej liczby uczniów zamieściliśmy 
w rozdziale 5.

Wyobraźmysobiegrupęuczniów,którachcewydawaćwszkolegazetę.
Ichopiekunkazorganizowaładlanichspecjalnewarsztatydziennikarskie.
Pierwszynumerokazujesiędużymsukcesem.Uczniowiemogąsamodziel-
niewybieraćtematy,nawettedrażliwe.Gdypojawiająsięwątpliwości,
opiekunkagazetyrozważaznimikonsekwencjeopublikowaniadanego
artykułu.Zachęcateżmłodychdziennikarzydoszukaniatematówpoza
szkołą.Wokresiewyborówsamorządowychgazetapublikujewywiadyze
wszystkimikandydataminaburmistrzamiasta.Wkrótceredakcjaotrzy-
mujenagrodęwogólnopolskimkonkursiegazetekszkolnych.Uczniom
udajesięuzyskaćzgodęnaurządzeniewjednymzpomieszczeńswojej
redakcji.Choćuczniowiemająwieleobowiązków,starająsięregularnie
wydawaćswojągazetę.Coroku,wewrześniu,doredakcjizgłaszająsię
kolejneosoby,chętnedouzupełnieniaskładudziennikarzy.
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KARTA PRACY 1

PrzedTobąpierwszakartapracy.Poniżejznajdziesz
kilkapytań,którepomogąCizobaczyćsiebiejako
opiekunasamorząduuczniowskiegoterazizasta-
nowićsięnadzmianami,którechceszwprowadzić
doswojejpracyzsamorządem.

Powodzenia!

1. Cochciałbymosiągnąćjakoopiekunsamorządu
uczniowskiego?Naczymwpracyzsamorządem
zależyminajbardziej?Zapisz3rzeczy.

2. JakiesąTwojemocnestronyjakoosobywspie-
rającejSU?JakichumiejętnościCibrakuje?Nad
którymichceszpracować?

Mojemocnestrony Jakieumiejętności
iwiedzęchcęzdobyć?

3. Zastanówsięnadsłabymiimocnymistrona-
misamorząduuczniowskiegowswojejszkole?
Zczegomogąwynikać?

Przyczyny Mocne
strony

Słabe
strony

Przyczyny

4. ConajczęściejutrudniaCipracęzsamorządem
uczniowskim?Comożesz zrobić żebytemu
zapobiec?

Coprzeszkadza? Cojamogęztymzrobić?



Samorząd uczniowski, 
czyli prawo  

do współdecydowania

2 
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2.Samorząduczniowski,czyliprawodowspółdecydowania

SAMORZĄD UCZNIOWSKI WŚRÓD INNYCH  
INSTYTUCJI W SZKOLE

Ideasamorządnościzakłada,żeuczniowiemajądwa
podstawoweprawa:

À prawododziałania,samoorganizacji,
À prawodoudziałuwpodejmowaniukluczowych
decyzji.

Tenpodziałodzwierciedlająrównieżzapisy„Ustawy
osystemieoświaty”.

Prawosamorząduuczniowskiegodoudziału
wpodejmowaniudecyzjiwynikazzałożenia,żeto
samorząd uczniowski jest jedynym reprezen-
tantem uczniównaterenieszkoły,awprocesie
decyzyjnympowinnibraćudziałci,którychdecyzje
dotyczą.

Współpraca z innymi instytucjami
Społecznośćszkolnazłożonajestzczterechfunk-
cjonującychoboksiebiegrup:dyrekcji,nauczycieli
ipracownikówszkoły,rodzicóworazuczniów.Pra-
wooświatowekażdejznichprzyznajeodpowiednie
miejscewstrukturzeszkołyiokreślajejrolęwpo-
dejmowaniudecyzji.

Wartozwrócićuwagę,żewszystkiegrupymają
własnąformęsamoorganizacji–wszkołachak-
tywniedziałająradypedagogiczne,radyrodziców
idyrekcje.Jeżelisamorządyuczniowskiemająmieć
realnywpływnato,codziejesięwszkole,również
powinnybyćdobrzezorganizowane.

Każdazponiższych instytucjimożebyćpart-
neremisojusznikiemdziałańsamorządu,zkażdą
znichsamorządmusiwspółpracować.

RADA RODZICÓW 
– reprezentujerodziców,bierzeudziałwprzyj-

mowaniuprogramuwychowawczegoszkoły,
możezbieraćpieniądze.

RADA PEDAGOGICZNA 
– skupiawszystkichnauczycieli,czuwanad

procesemdydaktycznym.

DYREKCJA 
– odpowiadazaprzestrzeganieprawawszko-

le,nadzorujesposóbwykorzystaniaszkol-
nychzasobów(wtymbudżetu).

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI A PRAWO

WPolscesamorządyuczniowskiedziałająnapod-
stawieart.55„Ustawyosystemieoświaty”,
zgodniezktórymw każdej szkole działa samo-
rząd uczniowski, który stanowią wszyscy ucz-
niowie tej szkoły.

Wynikaztego,że,popierwsze–istnieniesamo-
rządujestobowiązkiemustawowym,apodrugie–że
każdyuczeńjestczęściątegosamorządu,coozna-
cza,żewszyscyuczniowieszkołymogąuczestniczyć
wdziałaniachsamorząduikorzystaćzjegouprawnień.

Uprawnienia samorządu uczniowskiego
Wart.55ustawywymienionesąrównieżgłówne
uprawnieniasamorząduuczniowskiego.Ponadto,
pojedynczeuprawnieniaSUwymieniarównież
ustawa„Kartanauczyciela”orazrozporządzenia
MinistraEdukacjiNarodowej.Nasąsiedniejstronie
zamieszczamyzestawienieuprawnieńsamorządu
uczniowskiegowrazzpodziałemnato,cosamo-
rządmusirobić,comożerobićzwłasnejinicjatywy
icomożerobićnawniosekdyrektora.

Jakwidać jedyneuprawnieniasamorząduucz-
niowskiego,któreniewymagajązgodydyrekcji
lub/iradypedagogicznejtokompetencjeformalne
–uchwalenieregulaminuiopinielubudziałwkomi-
sjidotyczącejprzypadkówskrajnych,jakskreślenie
zlistyuczniówczybezprawniewystawioneoceny.

Wprzypadkupozostałychkwestii,stanowiących
oistociesamorządności,ichformalneuprawnie-
niaograniczająsiędomożliwościwnioskowania
dodyrekcjiiwyrażaniaopinii.Wynikaztego,że
kluczowa dla rozwoju samorządności uczniow-
skiej jest dobra wola nauczycieli i dyrekcji,
abywnioskiiopiniemłodzieżyprzekładałysięna
konkretnedziałania.

Obowiązki dyrektora szkoły  
wobec samorządu
Zarówno„KartaNauczyciela”,jaki„Ustawaosy-
stemieoświaty”nakładająnadyrektoraspecjalne
obowiązkiwzakresiesamorządnościuczniowskiej.
Artykuł7.„KartyNauczyciela”stanowi,że:

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 
(…) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej 
i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków.

Natomiastwartykule37.„Ustawyosystemie
oświaty”znajdziemyzapismówiącyotym,że:

Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich za-
dań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedago-
giczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Obadokumentynakładają na dyrektora obowią-
zek wspierania i współpracy z samorządem 
uczniowskim. Niemaonwięcprawablokować
jegoinicjatyw,jeśliniestojąonewsprzeczności
zmisjąistatutemszkoły.To,czydyrektorspełnia
tenobowiązek,może mieć znaczenie przy ocenie 
jego pracy, dokonywanej przez jednostkę pro-
wadzącą –warto,żebywiedzieliotymzarówno
uczniowie,jakiopiekunorazsamdyrektor.
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Samorząd musi: 
 

Uchwalić regulamin swojego funkcjo-
nowania (określającyzasadywybierania
ifunkcjonowaniaorganówsamorządu)w gło-
sowaniu równym, powszechnym i tajnym.
(art.55„Ustawyosystemieoświaty”).

Wyrazićopinię na temat decyzji dyrektora 
o wprowadzeniu mundurków(podejmowa-
nązazgodąradyrodzicówiradypedagogicz-
nej)orazzaopiniować wzór mundurków 
szkolnych,przedpodjęciemtychdecyzji
(art.64austawy).

Wyrazićopinię na temat decyzji dyrektora 
o skreśleniu ucznia z listy uczniów przed
jejpodjęciem(art.39ustawy).

Wyrazićopinię na temat decyzji dyrektora 
o ustanowieniu dodatkowych dni wolnych 
od zajęćprzedjejpodjęciem(par.5„Rozpo-
rządzeniaMENiSwsprawieorganizacjiroku
szkolnego”).

Przedstawicielsamorządumusiuczestni-
czyć w komisji,którąpowołujedyrektor
wwypadkustwierdzenia,żesemestralna 
lub roczna ocena przedmiotowa została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa
(par.19„RozporządzeniaMENwsprawie
warunkówisposobuoceniania,klasyfikowania
ipromowaniauczniów”).

Samorząduczniowskirazemzradąpedago-
gicznąiradąrodzicówwnioskuje doorganu
prowadzącego o nadanie szkole imienia
(jeśliwszkoleistniejeradaszkoły,przejmuje
onatękompetencję).(Załącznikido„Rozpo-
rządzeniaMENwsprawieramowychstatu-
tówpublicznegoprzedszkolaorazpublicznych
szkół”).

Samorząd może z własnej 
inicjatywy: 

Przedstawiaćradzieszkołylubplacówki,ra-
dziepedagogicznejorazdyrektorowiwnioski
iopiniewewszystkichsprawachszkoły.

Wszczególnościwnioskiiopiniesamorządu
powinnydotyczyćrealizacjinastępujących
prawuczniów:
1.prawodozapoznawaniasięzprogramem

nauczania,zjegotreścią,celemistawia-
nymiwymaganiami,

2.prawodojawnejiumotywowanejoceny
postępówwnauceizachowaniu,

3.prawodoorganizacjiżyciaszkolnego,
4.praworedagowaniaiwydawaniagazety

szkolnej,
5.prawoorganizowaniadziałalnościkultural-

nej,oświatowej,sportowejorazrozryw-
kowej

6.prawowyborunauczycielapełniącegorolę
opiekunasamorządu(art.55„Ustawy
osystemieoświaty”).

Złożyćwniosekopowołanieradyszkoły.Ogól-
nazasadamówi,żeuczniowiestanowią1/3
składuradyszkoływgimnazjachiszkołach
ponadgimnazjalnych(choćwgimnazjachrady
szkołymogąfunkcjonowaćrównieżbezudzia-
łuuczniów).(art.51.„Ustawyosystemie
oświaty).

Samorząd uczniowski może wnioskować
dodyrektoraowprowadzeniemundurków
szkolnych.(art.64a„Ustawyosystemie
oświaty”).

Sporządzaćwnioskioprzyznaniestypen-
diów Prezesa Rady Ministrów uczniom
spełniającymwarunkiokreślonewrozporzą-
dzeniu(par.2„RozporządzeniaRadyMini-
strówwsprawiestypendiówPrezesaRady
Ministrów”).

Samorząd może  
na wniosek dyrektora:

Wyrazićopinięnatematpracy
nauczyciela w procesie jego
ocenyprzezdyrektora(art.6a
„KartyNauczyciela”).

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
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O CZYM DECYDOWAĆ WSPÓLNIE Z UCZNIAMI

Analizazapisówprawadotyczącegosamorządów
uczniowskichwskazuje,jakiedecyzjesamodzielnie
podejmująuczniowieiwktórychobszarachmuszą
byćzaangażowaniwinnysposób.

Wartojednakpamiętać,żeustawaregulujepe-
wienminimalnystandard.Prawooświatowe(na
szczęście)nieokreślatrybupodejmowaniawięk-
szośćdecyzji,któremajądlauczniówistotnezna-
czenie(np.wsprawiezagospodarowaniapustego
pomieszczeniawszkole).Toodzgodydyrekcji
iradypedagogicznejorazodichotwartościzależy
włączenieuczniówwprocesdecyzyjny.

Wartoteżpamiętać,że zaangażowanie w po-
dejmowanie decyzji nie musi oznaczać, że to 
uczniowie sami je podejmują. Wkolejnympod-
rozdzialeprezentujemykilkapośrednichrozwiązań.

WIĘCEJ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH  
W PODEJMOWANIE DECYZJI TO:

1. więcejosóbzaangażowanychwżycie
szkoły,

2. więcejpomysłównarozwiązania,

3. więcejosób,któreutożsamiająsię
zpodjętadecyzją,

4. większepoczucieodpowiedzialnościza
przyjęterozwiązanie.



planzakupówksiążek
doszkolnejbiblioteki

tworzeniestruktury
samorząduuczniowskiego

wybórrzecznikaprawuczniów

wybóropiekunasamorządu

przeznaczenieśrodków
zfunduszyradyrodziców

listatematówprojektów
uczniowskich(wgimnazjum)

sposóbzagospodarowaniaplacuprzedszkołą

wybórpatronaszkoły

formywykorzystania
tzw.„godzinkarcianych”

dobórjęzykówobcych

organizacjazajęćpozalekcyjnych

wprowadzeniemundurków

wewnątrzszkolnysystemoceniania

programwychowawczy

praceremontowewszkole

działaniaprojektoweSU

przyznawaniestypendiów

krójmundurków

wspólnewyjściadokina/teatru

2.Samorząduczniowski,czyliprawodowspółdecydowania

23

W podejmowanie jakich decyzji uczniowie 
chcą się angażować?
Odpowiedźnatopytaniezależyodposzczególnych
uczniów,niedasięwięcstworzyćpełnegokatalo-
gutakichzagadnień.Doświadczeniepozwalajed-
nakzałożyć,żeuczniowie chcą mieć wpływ na 
decyzje, które w sposób bezpośredni dotyczą 
ich sytuacji,niezależnieodtego,czyzwiązanesą
zdydaktyką,organizacjąpracyszkoły,czyjejży-
ciem,kulturalnym.

Poniżejzamieszczamylistępotencjalnychzagad-
nień,stworzonychzudziałemuczniówinauczycieli:

Wniektórychzpowyższychprzypadkówprawo
oświatoweprzyznajemożliwośćpodejmowaniade-
cyzjitylkojednemuorganowi(radziepedagogicznej,
dyrektorowi,czasemsamorządowiuczniowskiemu),
nicjednakniestoinaprzeszkodzie,byprzedroz-
strzygnięciempropozycjezostałyskonsultowane
iprzedyskutowanezinnymi.
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ZADANIE PRAKTYCZNE – O CZYM DECYDOWAĆ

Zachęćsamorząduczniowskidosprawdzenia,oczymchcielibydecydować
uczniowieszkoły.Wtymceluuczniowiemogąstworzyćścienneforumna
szkolnymkorytarzu.Takieforum,tonicinnegojakkilkaarkuszypapieru
sklejonychwjednątablicęipowieszonychnaścianie.Nakartonienapiszcie
dużymiliteramipytanie:„Ojakiejsprawieszkołychciałbymzdecydować?”
iprzeztydzieńczekajcienapojawiającesięnaniejodpowiedzi.

Potygodniuprzedstawicielesamorządupowinnizebraćiomówićwynikitego
eksperymentu.Nakartoniezpewnościąpojawiąsiępomysłyirracjonalnelub
nierealne,alewśródnichbędziewielerzeczy,októrychwąskagrupawładz
samorząduniepomyślałabywczasieswojejdyskusji.

Zadaniemprzedstawicielisamorządujestopracowaniewnioskówzforum,
zaprezentowanieichuczniom(nastronieinternetowej,przezradiowęzeł,
nałamachgazetkiszkolnej)oraznauczycielomidyrektorowi.Spotkanie
zdorosłymi,doktóregopodstawąbędziemateriałześciennegoforum,może
byćpoczątkiemciekawychnegocjacji.

Forumściennemożebyćsposobem zbierania opinii uczniówtakżeowielu
innychsprawachdotyczącychsamorząduuczniowskiegoiżyciaszkoły!
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JAK WŁĄCZAĆ UCZNIÓW W DECYDOWANIE

Zaznaczaliśmyjuż,żewłączenieuczniówwproces
podejmowaniadecyzjinieoznaczaprzekazaniaim
swoichkompetencjiprzez inneorganyszkolne.
Trudnosobiewyobrazićsytuację,wktórejucznio-
wiedecydująsamodzielnieosposobieoceniania,
zpewnościąrealnejestjednakprzeprowadzenie
zsamorządemuczniowskimkonsultacjidotyczą-
cychtakiegowewnątrzszkolnegosystemuprzed
jegoprzyjęciem.

Wydajesięoczywiste,żenanajniższympoziomie
(poinformowaniaodecyzji)powinnyznaleźćsię
wszystkie rozstrzygnięciadotycząceuczniów.
Jednakimwięcejdecyzjibędzieprzynajmniejpod-
dawanychkonsultacjomznimi,tymlepiejbędąje
onirozumieliitymchętniejprzyjmowali.

PIRAMIDA DECYDOWANIA

Udział w decydowaniu

DECYDOWANIE
Uczniowiepodejmują decyzję sa-
modzielnie(bezudziałunauczycieli
idyrekcji)

WSPÓŁDECYDOWANIE
Uczniowiepodejmują decyzję 
wspólnie z dorosłymi(wszyscy
musząsięzgodzić)

KONSULTOWANIE
Opiniauczniówjestwziętapod
uwagęprzedpodjęciemdecyzji
(konsultacje)

INFORMOWANIE
Uczniowiesąinformowani o podję-
tej decyzji

Przykładowe zagadnienie


Wybórprzedstawicieli
samorządu
uczniowskiego


Wniosekonadanieszkole
imienia


Skreślenieuczniazlisty
uczniów

Przyjęciestatutuszkoły
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Negocjacje
Otym,jakiezagadnieniaumieścimynaposzcze-
gólnychszczeblachpiramidy,zadecydowaćpowinni
wspólniewszyscyzainteresowani.Ustaleniezasad
decydowaniamożnapodzielićnakilkaetapów:

1. Ustalenie,jakimidecyzjamizainteresowanisą
uczniowie(naprzykładpoprzezścienneforum
opisanepowyżej).

2. Stworzenieprzezsamorządspójnejpropozycji,
wktórejuczniowiewypowiedząsięnatemat
tego,oczymchcądecydowaćsami,oczym
wspólniezdorosłymi,jakiedecyzjepowinnybyć,
ichzdaniem,konsultowaneznimi.

3. Organizacjaspotkaniazdyrekcjąiprzedstawi-
cielamiradypedagogicznej,wczasiektórego
wynegocjowanezostanąwspólnerozstrzygnię-
cia.(Byćmożenieudasięuzyskaćzgodydyrek-
cjinato,byuczniowiesamodzielniezdecydowali
ozagospodarowaniupustegopomieszczenia,ale
będziejużzgodanawspólnerozstrzygnięcietej
sprawyprzezdorosłychimłodzież.)

4. Owynikachtakiegospotkaniaprzedstawiciele
samorządupowinnipoinformowaćwszystkich
uczniów–naprzykładzapośrednictwemprzed-
stawicielisamorządówklasowych.

DECYDOWANIE I WSPÓŁDECYDOWANIE

Podczasbadańprowadzonychwwarszawskich
szkołachw2009roku,uczniowieniezaangażowani
wpracesamorządudeklarowali,żepowodemich
biernościjestbrakwpływusamorządunadecyzje,
ichzdaniem,kluczowe.

Pełnewłączenieuczniówwdecydowanie(lub
wręczprzekazanieimwcałościodpowiedzialności
zapodjęciedecyzji)jestprocesemwymagającym
wielezaangażowanianietylkozestronyuczniów,
alerównieżdorosłych,którzydeklarująswojąot-
wartośćnawspółpracęzmłodzieżą.Wartojed-
nakpodjąćtenwysiłek–doceniągozpewnością
uczniowieipozytywniewpłynietonaprestiżoraz
aktywnośćsamorząduuczniowskiego.

Pierwsze kroki
Wartozdaćsobiesprawęztego,żeuczestnictwo
wpodejmowaniudecyzjiwszkolebędziedlawiększo-
ścimłodychludzipierwszymdoświadczeniemtego
rodzaju,musząsięwięcdotegodobrzeprzygotować.
Itutajwłaśnieistotnąrolęmożeodegraćopiekun.

Możnarozważyćzorganizowaniekrótkiegospot-
kaniaprzygotowawczegodlauczniów,którzymają
późniejwspółdecydowaćwjakiejśkwestiirazem
zdorosłymi.Wczasietakiegospotkaniauczniowie:

À zapoznająsięzzagadnieniemdorozwiązania
(byćmożebędąpotrzebowaliwyjaśnieńopie-
kuna);

À starająsięwymyślić,jaknajwięcejrozwiązań
danegoproblemu;

À oceniająplusyiminusykażdegoznich;

À szeregująjewkolejnościodnajbardziejdonaj-
mniejpreferowanego;

Decydowanieiwspółdecydowaniemożnaćwiczyć.
Takiećwiczeniawartorozpocząćoddecyzji,które
przyniosąbezpośredniiszybkiefekt–np.jakieksiąż-
kikupićdoszkolnejbiblioteki.Dostrzeżenieefektów
własnychdecyzjizpewnościązwiększyzaangażo-
waniewkolejnedyskusje(nawetjeśliczęśćznich
będziedotyczyłaszkolnychdokumentów,przezktóre
młodymludziomtrudnobędzieprzebrnąć).
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Rada szkoły, czyli dobra formuła 
współdecydowania
„Ustawaosystemieoświaty”stwarzabardzo
dobrąpodstawędowłączaniauczniówwewspół-
decydowanieosprawachszkoły–dajemożliwość
powołaniaradyszkoły.Radaskładasięzprzedsta-
wicielinauczycieli,rodzicówiuczniówwrównej
proporcji (choćwgimnazjach istniejerównież
możliwośćpowołaniaradyszkołybezreprezentacji
uczniowskiej).

Jeżeliwszkoleistniejeradaszkoły(niejestto
organobowiązkowy)ustawaprzyznajemuszereg
istotnychkompetencji(m.in.uchwalaniestatutu
szkoły,opiniowanieplanupracyszkoły,ocenasy-
tuacjiwszkole).Radaszkołymożerównieżdyspo-
nowaćwłasnymbudżetem.

Radaszkołystwarzaprzedstawicielomsamorzą-
dówuczniowskichdobrąokazjędobraniaudziału
wważnychdyskusjachotym,codziejesięwszko-
leidowyrażaniaswoichopinii.Jestteżdobrym
polemdonawiązywaniawspółpracypomiędzyucz-
niami,nauczycielamiirodzicami.Ponieważsamsa-
morząduczniowskiniemożeposiadaćśrodkówfi-
nansowych,jesttorównieżinstytucja,któramoże
zbieraćśrodkizarabianede factoprzezsamorząd.

Coważne,jeśli samorząd uczniowski zgłosi 
wspólnie z radą rodziców wniosek o powoła-
nie rady szkoły – dyrektor musi ją powołać.
JesttozatemkolejnadośćsilnakompetencjaSU.
Jeśliuczniowiesązainteresowanitakimrodzajem
udziałuwżyciuszkoły–wartozniejskorzystać!

Warunki efektywnego współdecydowania
Zaangażowanieuczniówwprocesdecydowania
będzieskutecznetylkopodpewnymiwarunkami.
Zapewnienie,byzostałyonespełnione,leżypoza
możliwościamiuczniówijestwwiększościprzy-
padkówzadaniemopiekuna.

À Uczniowie mają rzeczywiste poczucie wpły-
wu na podejmowane decyzje.Zadaniemopie-
kunamożebyćpokazanieuczniomkonsekwencji
ichzaangażowaniawpodejmowaniedecyzjilub,
wprost,skutkówposzczególnychrozstrzygnięć.

À Uczniowie rozumieją dyskutowane zagad-
nienia i potrafią zaproponować alternatyw-
ne rozwiązania. Częstozadaniemopiekuna
będzieprzygotowanieuczniówdospotkania–
wytłumaczenieproblemu.Wczasiespotkania
uczestnicypowinnidbaćoto,byposługiwaćsię
zrozumiałymdlauczniówjęzykiem(np.unikanie
akronimówiskrótówmyślowych).

À Dorośli są otwarci na udział młodych ludzi 
w dyskusji i wzięcie pod uwagę ich zdania. 
Zgodadyrekcjiinauczycielinawłączenieucz-
niówwpodejmowaniedecyzjitotylkopoczątek
procesu.Otwartośćdorosłychjestważnana
każdymkolejnymspotkaniu,nawetjeślioznacza
tospowolnienieprocesulubpotrzebędodatko-
wychwyjaśnień.Równieważnejestpodejmo-
waniedyskusjinatematformułowanychprzez
młodzieżwniosków,nawetjeślinapoczątku
wydająsięnierealne.

Zwłączaniemmłodychludziwdecydowanieospra-
wachszkoływiążesięjednododatkowezagrożenie
–ryzykotzw.tokenizmu.Tokenizm to sytuacja, 
w której przedstawicieli jakiejś grupy włącza 
się do ciał decyzyjnych, ale w praktyce nikt 
nie liczy się z ich zdaniem(zawszemożnaich
przegłosować)itraktujesięichjakdekorację(tzw.
paprotki).Uczniowiebardzoszybkodostrzegą
wtakiejsytuacjinieszczerośćintencji,poczująsię
manipulowaniiichzainteresowanieudziałemwpo-
dobnymprocesieosłabnie.Symptomempojawiają-
cegosięproblemumożebyćniepoddawaniepod
dyskusjęwnioskówmłodychludzilubpowtarzające
sięgłosowaniedorośliversusmłodzież.
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KONSULTOWANIE DECYZJI 

Konsultowaniedecyzjizuczniamitoodpowiednik
mechanizmukonsultacjispołecznych,wramach
których przedstawicielewładz przedstawiają
obywatelomswojeplanydotyczącezmiany lub
uchwalanianowychaktówprawnych,inwestycji
lubinnychprzedsięwzięć,którebędąmiaływpływ
nażyciecodzienneipracęobywateli(Źródło:portal
ngo.pl).Podobniejestwszkole–organpodejmują-
cydecyzję(np.dyrektor)przedstawiaproponowa-
nerozwiązaniesamorządowiuczniowskiemu.

Konsultacjenieograniczająsięjednaktylkodo
przedstawieniaproponowanychrozwiązań,obecne
wnichmusibyćteżwysłuchanieopiniinapropo-
nowanytemat,dokonywaniemodyfikacjiiinformo-
wanieoostatecznejdecyzji(Źródło:portalngo.pl).

Rozwiązanie czy problem
Istotąszkolnychkonsultacji jestzebranieopinii
ipomysłówmożliwiewieluczłonkówspołeczności
szkolnej(uczniów,nauczycieli,pracownikówadmini-
stracyjnych).Konsultacjemogądotyczyćkonkret-
nego pomysłu–pokazująwówczasnastawieniedo
przedstawionegoprojektu,pomagająocenićjego
przydatność,umożliwiajązebranieuwagiopinii
pomocnychprzyjegoudoskonalaniu.Dziękikonsul-
tacjomłatwiejdostrzectrudnościczyzagrożenia,
którychwcześniejniewidzieliśmy,udoskonalićpo-
mysłorozwiązania,naktóreniewpadlibyśmysami.

Drugaformakonsultacjiprzypominatrochębu-
rzęmózgów.Poleganawspólnymposzukiwaniu 
rozwiązańwybranegozagadnienia,problemuczy
kwestiispornej.

Każdeztychpodejśćpozwolidużozyskać,ale
niesieteżzasobąpewnetrudności.Wartozasta-
nowićsię,któreznichzastosowaćwkonkretnej
sytuacji.Poniższatabelkaułatwiocenęprzydatno-
ścikażdejzproponowanychmetod.

Konsultacje gotowych 
rozwiązań

Konsultacje  
problemów  
i wspólne szukanie 
rozwiązań

Umożliwiająuzyskanie
opiniiwkrótszym
czasie.

Wymagajądużoczasu.

Mniejszeprawdopodo-
bieństwochaosuwdys-
kusji,istniejestruktura,
doktórejmożnasię
odwoływać.

Większeryzykocha-
osuprzydużejliczbie
uczestników.

Ryzykoprzeoczenia
ciekawegorozwiązania,
nieuwzględnianego
wcześniej.

Większaszansana
innowacyjne,oryginalne
rozwiązania.

Ryzykouznaniadecyzji
zanarzuconązgóry.

Silniejszeutożsamianie
sięzpodjętądecyzją.

Niepotrzebawiedzy
eksperckiejanirozległej
wiedzynatematzagad-
nienia,żebymócbrać
udziałwdyskusji.

Większepoczucieodpo-
wiedzialnościzapodjęte
decyzje.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

1. przedstawienieproponowanego
rozwiązania

2. wysłuchanieopiniizainteresowanych

3. wprowadzeniezmian,któreje
uwzględniają

4. poinformowanieoostatecznym
rozwiązaniu
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Formy konsultacji
Konsultacjemogąprzybieraćróżne formy.Od
ściennegoforum,czylipowieszonegowwidocz-
nymmiejscudużegoplakatuzzapisanympytaniem,
wokółktóregouczniowiemogądopisywaćswoje
odpowiedzi,przezzebranieopiniipodczasspotkania
klasynagodziniewychowawczej,poogólnoszkolną
debatę!

KONSULTACJE SZKOLNE KROK PO KROKU

1. Ustaltermin,wybierzmiejscespotkania.

2. Zadbaj,abyuczniowienietylkodowiedzielisiękiedyodbędąsiękonsulta-
cje,aleteż,byzrozumielinaczymbędąonepolegałyiczegodotyczyły.

3. Pierwszekonsultacjewartozorganizowaćwtrakcielekcji,zachęcito
uczniówdouczestnictwawkolejnychspotkaniach.

4. Poinformujuczestnikówoplanach,zamierzeniach,zmianach,jakieroz-
ważaszkoła.

5. Dajkażdejosobiemożliwośćwygłoszeniaswojejopiniinatematprzed-
stawionegopomysłu.

6. Pozwólnawymianęopinii,spytaj:ktosięzgadza?,ktomainnypomysł?.

7. Konsultacjeniepowinnyprzerodzićsięwsesjęmarudzenia,zażaleń
izarzutów,ponieważichcelemjestznajdowanierozwiązań.Zkażdego
głosupróbujwyodrębnićwięcpomysłzmian,konstruktywnychrozwią-
zań.Zapytajuczniów:jakieodczuciawywołujewnichdanapropozycja:
jakiewidząalternatywnerozwiązania?

8. Jeślikonsultacjemająpełnićfunkcjędoradczą,zadbajoprzedstawienie
wnioskówipomysłówdecydentom.Poinformujuczniówoostatecznej
decyzjiiprzyczynach,dlaktórychzostałapodjęta.

9. Jeślikonsultacjemająnaceluwypracowaniewspólnegorozwiązania,dąż
dokonkretyzowaniapomysłów,pytajoto,jakieuczniowiewidząszanse
izagrożenia?jakiebędąkonsekwencjetakichdecyzji?Wtensposób
powinnowyłonićsięrozwiązanieproblemu.
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KARTA PRACY 2

PrzedTobądrugakartapracy.Poniżejznajdziesz
kilkapytań,którepomogąCizobaczyćsiebiejako
opiekunasamorząduuczniowskiegoterazizasta-
nowićnadzmianami,którechciałbyślubchciałabyś
wprowadzićdoswojejpracyzsamorządem.

Powodzenia!

1. Którezdecyzji,dotychczaspodejmowanychwTwojejszkoleprzezdorosłych,mogłybybyćprzekazane
uczniom?

2. JakaformakonsultacjizuczniaminajlepiejsprawdziłbysięwTwojejszkole?Dlaczego?

3. KtomógłbybyćTwoimsojusznikiemwprzekonywaniuradypedagogicznejidyrekcjidowiększegowłączenia
uczniówwpodejmowaniedecyzjiwszkole?

4. JakiekrokinależałobypodjąćwTwojejszkolebystworzyćradęszkoły?





Samorząd uczniowski, 
czyli prawo do działania

3 







3.Samorząduczniowski,czyliprawododziałania

33

3.Samorząduczniowski,
czyliprawododziałania
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DZIAŁANIA UCZNIÓW

Pozareprezentowaniemuczniów,dbaniemoich
prawaiumożliwianiemwiększejliczbieosóbwspół-
decydowaniaoszkolnychsprawach,samorząd
uczniowskipełnijeszczejednąważnąrolę.Jest
toumożliwianie uczniom realizacji własnych 
pomysłówzwiązanychzuatrakcyjnieniemiorga-
nizacjąszkolnegożycia.

Prawo do działania
Rolatawiążesięzprawemsamorząduuczniow-
skiegodoskładaniaradzieszkoły,radziepedago-
gicznejidyrektorowiwnioskówiopiniiwkwestiach
związanychzrealizacjąnastępującychpraw:


Większośćsamorządówuczniowskichw jakimś
stopniukorzystaztegoprawa,organizującszkolne
uroczystości,imprezy,itp.Bardzoczęstood tego, 
jaka jest jakość tych wydarzeń i ich dostoso-
wanie do potrzeb i zainteresowań uczniów za-
leży to, jak będzie oceniana działalność władz 
SU i samorząd jako całość.
Jeśliwśród tychaktywności dominują nudne
szkolneakademiezokazjiróżnychuroczystościlub
małozróżnicowanedyskoteki,niewielkajestszansa
nato,żeaktywnośćSUbędziewysokooceniana
iwieleosóbwłączysięwjegodziałanialubweźmie
udziałwwyborachdowładz.

Dobre działanie samorządu uczniowskiego 
Jakiekryteriamusząbyćspełnione,żebydziałanie
samorząduuczniowskiegomożnabyłouznaćzado-
bre?Jestonotakie,jeślisamorząd::

À jestodpowiedziąnaprawdziwe potrzeby ucz-
niów szkoły;

À wykorzystujezasoby dostępne w społecz-
nościszkolnej(np.talentyizainteresowania
uczniówlubinfrastrukturęszkolną);

À pozwalarealizującymjeosobomwykazaćsię
kreatywnością,nie narzuca niczego z góry;

À zostawiarealizatoromwolną rękę w sferze 
organizacji;

À aktywizujemożliwiedużą liczbę uczniów;

À działazgodniezzasadami realizacji projektów.

À ograniczaniesłabychprawodoorga-
nizacjiżyciaszkolnego,umożliwiające
zachowaniewłaściwychproporcjimię-
dzywysiłkiemszkolnymamożliwością
rozwijania izaspokajaniawłasnych
zainteresowań;

À prawodoredagowaniaiwydawania
gazetyszkolnej;

À prawododziałalności kulturalnej,
oświatowej,sportowejorazrozryw-
kowejzgodniezwłasnymipotrzeba-
miimożliwościamiorganizacyjnymi,
wporozumieniuzdyrektorem(art.55.
„Ustawyosystemieoświaty”).
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Dlaczego warto?
Działaniewsposób,któryspełniakryteriadobrej
praktyki,wymagaćbędzieodopiekunaiuczniów
więcejwysiłku–zarównonaetapieprzygotowań,
jakirealizacji.Zachęcamyjednakdopodjęciatego
wysiłku,zewzględunalicznekorzyści,jakiewynika-
jązrealizowaniadziałańSUzgodnieznimi.

À Działaniasąrealizowaneprzezuczniówdlaucz-
niów,cowzmacnia poczucie identyfikacji 
uczniów z ich samorządem i szkołą.

À Rozpoznaniepotrzebizasobówprzedrozpoczę-
ciemdziałańzmniejsza ryzyko niepowodzeń,
poświęceniaczasuipracynaaktywności,któ-
realboniebędądlauczniówinteresujące,albo
trzebabędzieprzerwaćichrealizacjęzewzglę-
dunabrakczasu,umiejętności lubzasobów
materialnych.

À Uczniowie,poprzezdziałanie,zdobywają prak-
tyczne umiejętności przygotowywania i re-
alizacji projektów,przydatnewwieluaspek-
tachżycia.

À WiększepoczucieautorstwadziałańSUwzmac-
nia poczucie wpływu na swoje otoczenie,co
jestpodstawąrozwojupostawyobywatelskiej
iodpowiedzialnościzadobrowspólne.

À Życie szkolne staje się bardziej barwne, 
urozmaicone i atrakcyjne–zarównodlaucz-
niów,jakinauczycieli!

JAKIE DZIAŁANIA PROWADZIĆ?

Zaczynamy od rozpoznania potrzeb i zasobów. 
Tenetapjestpodstawądoprzygotowaniaplanu
pracysamorządunacałąkadencję,dlategowarto
zrealizowaćgonasamympoczątku,poukonstytu-
owaniusięnowowybranychwładz..

Narzędzia rozpoznawania potrzeb 
i zasobów
Częstowydajenamsię,żepotrzebyizasobywidać
napierwszyrzutokaikażdydoskonalejezna.Zachę-
camyjednakdotego,byprzyjrzećsięimwsposób
bardziejusystematyzowany.Dziękitemumożeokazać
się,naprzykład,żeposzczególnegrupyuczniówina-
czejdefiniująswojepotrzeby.Jednibędąproponowali
„więcejdobrejfantastykiwszkolnejbibliotece”,inni
„możliwośćkorzystaniazpracownikomputerowej”,
jeszczeinni„stworzenieuczniowskiegopunktuxero”.

Najbardziejpopularnenarzędziasłużącerozpo-
znawaniupotrzebizasobówtowywiadiankieta.
Możnateżwykorzystaćjużdostępnedane(szkolne
daneurzędowe,forainternetowe,stronyszkółczy
klasnaportalachspołecznościowych),obserwację,
fotografię.Zachęcamydozgłębieniategoobszaru,
ponieważdobreprzygotowanienarzędzi,jestklu-
czemdozdobyciaużytecznychinformacji.

Czym są potrzeby i zasoby?

À Potrzeby–zainteresowaniaiproble-
myuczniów;wszystkoto,czymchcą
ilubiąsięzajmowaćorazto,czegoim
wszkolebrakujelubco,ichzdaniem,
powinnouleczmianie.

À Zasoby–wszystkoto,comożnawy-
korzystaćdorealizacjiprojektu.To
umiejętnościuczniów,ichczas,goto-
wośćdozaangażowaniasięwdziała-
nie,wsparciegronapedagogicznego,
rodzicóworazdyrekcji,zasobymate-
rialneszkoły.
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Polecamy –publikacjęDiagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym,którejzaleceniabardzodobrze
możnaprzełożyćrównieżnaśrodowiskoszkolne.JestonabezpłatniedostępnawInternecie:
http://www.rownacszanse.pl/books/3769_Diagnoza_potrzeb_mlodziezy.pdf 

Etapy zdobywania informacji o potrzebach i zasobach uczniów

À Ustalenie głównego tematu badania.Niewar-
topróbowaćdowiadywaćsięwszystkiegood
razu–tematpowinienbyćkonkretnyiograni-
czony.Przykładytematówtom.in.jakuczniowie
spędzajączychcielibyspędzaćczaswolny;opinie
natemat.zajęćpozalekcyjnych;zainteresowania
iumiejętnościuczniów;ichproblemyitrudności;
relacjemiędzygronempedagogicznymaucznia-
miwszkole. Wspólnie z samorządem możesz
zastanowićsię–jakieinnetematybadawcze
mogąbyćinteresującezpunktuwidzeniapro-
wadzonychprzezniegodziałań.

À Wybór grupy czy osób,którezostanąprze-
badane–mogątobyćreprezentatywnegrupy
uczniów,alewprzypadkuniektórychtematów
koniecznemożeokazaćsięzasięgnięcieopinii
nauczycieli,dyrekcjiorazrodziców.

À Wybór metody albo metod zdobywania in-
formacji.Żebyinformacjebyłybardziejwia-
rygodnewartokorzystaćzminimumdwóch
metodbadawczych!

À Przygotowanie konkretnych narzędzi,takich
jakpytaniadoankietyczywywiadu,obserwacja,
listaposzukiwanychinformacji.

À Realizacja badania.

À Zebranie i analiza wyników oraz wyciągnię-
cie wniosków. Natymetapieodpowiadamy
sobienapytaniapostawionenaetapieprzygo-
towywaniabadania.

Zainteresowanych pogłębieniem informacji i przygotowaniem rzetelnych badań potrzeb i zasobów 
uczniów w szkole, odsyłamy do następujących publikacji:

–BabbieEarl,Badania społeczne w praktyce,WydawnictwoPWN,Warszawa2006.

–SztabińskiPawełB.(red.),Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, 
rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie,WydawnictwoIFiSPAN,Warszawa2005.
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ZADANIE PRAKTYCZNE – POMYSŁ NA NIETYPOWE ZDOBYWANIE INFORMACJI

Mapa szkoły, widziana oczami młodych
Zachęćuczniówdoprzeprowadzeniabadania,dziękiktóremudowiedząsię,jakiemiejsca
wszkolesąważnedlamłodychludziiodkryją,któreszkolnepunktysąuznawaneprzezucz-
niówzanieatrakcyjne.

Dlaczego warto: 
À Dowieszsię,któremiejscasąwyjątkowo
lubianeprzezuczniówigdziemożnaorga-
nizowaćróżnegorodzajuwydarzeniaiakcje.

À Odkryjesz,októremiejscawszkolenależy
szczególniezadbać,abyzmienićstosunek
młodychludzidonich.

À Sprawdzisz,wktórychpunktachnajlepiej
umieszczaćinformacjetak,abydotarłaone
docałejspołecznościuczniowskiej.

Grupa badana:trzylubwięcejlosowowybra-
nychklaswszkole.(Pomóżuczniomwylosować
klasy:wypisznakartkachnazwyklas,kartki
wrzućdojednegopojemnika,abyzniegowyjąć
określonąliczbękarteczek.)

Potrzebne materiały:kartki idużearkusze
zwydrukowanymplanemszkoły,flamastry.

Realizacja: 
Wwylosowanychklasachprzedstawicielesamo-
rządówklasowych(np.nagodziniewychowaw-
czej)prosząuczniówozaznaczenienaplanie
szkołymiejsc:

À wktórychnajbardziejlubiąsięspotykać;
À wktórychnajbardziejlubiąrozmawiać;
À wktórychmogąrozwijaćswojezaintereso-
wania;

À wktórychnajczęściejczerpiąinformację
otym,cosiędziejewszkole;

À któresąwedługnichnieatrakcyjne,
zaniedbane.

Przedstawicielesamorządówklasowychzbierają
wypełnioneprzezklasęplanyinanosząodpowie-
dzinajedendużyarkuszzplanemszkoły.

Ważne: Zadbaj o to, aby każdy uczeń samo-
dzielnie uzupełniał swoją mapę szkoły. Dla-
czego? Ponieważ tylko wtedy wyniki badania 
pozwolą grupie na wyciągnięcie trafnych 
wniosków i zaplanowanie takiego działania, 
które będzie użyteczne dla całej uczniow-
skiej społeczności.

Analiza:Zkażdegosamorząduklasowegobiorą-
cegoudziałwbadaniuwybierzprzedstawiciela.
Taosobabędziereprezentowaćsamorządkla-
sowynawspólnymspotkaniu.Naspotkaniuroz-
łóżarkuszezplanemszkoły,naktórywcześniej
zostałynaniesioneodpowiedzibadanychklas.

Zastanówsięwspólniezuczniami:

À Do jakich działańSUmożewykorzystać
miejscawszkolenajbardziejatrakcyjnedla
młodychludzi?

À JakiedziałaniaSUmogązmienićstosunek
uczniówdotychmiejsc,któresąuznawane
zanieciekawelubzaniedbane?

À DoumieszczaniajakichinformacjiSUmoże
wykorzystaćtemiejsca,wktórychmłodzilu-
dzienajczęściejsprawdzająwieścizeszkoły?
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SWOT – analiza mocnych i słabych  
stron szkoły
SWOTtometodaanalizy,którajestświetnąpod-
stawądoplanowaniadziałań.Możebyćwykorzy-
stanajakopodsumowanie i uzupełnienie wcześ-
niejszego rozpoznania potrzebizasobówszkoły.
Można ją też wykorzystać jako samodzielną 
metodę przygotowującą do planowania–wy-
magamniejnakładówczasuipracyniżprowadzenie
bardziejrozbudowanychbadań.
AnalizaSWOTmożebyćzastosowanadoanalizy
mocnychstronalboproblemówszkoły,samorzą-
duuczniowskiegoczyspołecznościlokalnej,atakże
szansizagrożeńkonkretnychpomysłównaprojekty.

WramachanalizySWOTnależyokreślićczteryob-
szarydotyczącebadanegozagadnieniaczyprojektu:

À silne strony–(Strengths);

À słabe strony–(Weaknesses);

À szanse, możliwości–(Opportunities);

À zagrożenia –(Threats)

SWOT możeprzybraćpostaćtakiejtabelki:

+ –
wewnętrzne 
(kwestiedotyczące
SU,potencjał
uczniówszkoły,
opiekuna)

mocne strony słabe strony

zewnętrzne 
(odnoszącesiędo
kwestiispozasame-
goSU–dyrekcja,
zasobyszkoły,
rodzice,grono
pedagogiczne)

szanse zagrożenia
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ZADANIE PRAKTYCZNE – PRZEPROWADZENIE ANALIZY SWOT

Zorganizujspotkanie,wktórymwezmąudziałuczniowiezaangażowaniwdziałaniasamorządu
orazosobybiorąceaktywnyudziałwżyciuszkoły.(Żebywynikipracybyłypełniejsze,warto
nieograniczaćsiętylkodoczłonkówwładzSU.)

1. Przedspotkaniemustalciewspólnie,jakiego tematu ma dotyczyć analiza SWOT.Może
tobyćfunkcjonowaniesamorząduuczniowskiego(bardziejogólnie);tematmożejednak
byćbardziejzawężonyiodnosićsiędojednejsprawy(np.przestrzeganieprawuczniów)
lubjednegokonkretnegodziałania(np.organizacjafestiwaluteatralnego).

2. Nadużymarkuszupapierulubtablicypodzielonejnaczterykwadratywpiszcienazwy
czterechelementówSWOT.

3. Następnie,niechkażdaosobasamodzielniewypiszenamałychsamoprzylepnychkartecz-
kach,jakiesilneisłabestronyorazzagrożeniaimożliwościwidziwodniesieniudodanego
tematu.Dajuczestnikomsporoczasunazastanowienie.

4. Potem,niechuczestnicywparachporozmawiająotym,coudałoimsięwypracować
anastępnieniechpołącząkarteczki,którezawierajątesameelementy.Przywiększej
liczbieosób,parymogąpołączyćsięwczwórkiiponowniepołączyćwspólnepomysły.

5. Podsumujburzęmózgów–najpierwwpiszciedotabelielementywspólne,dostrzegane
przezwiększąliczbęosób,następniete,któredostrzegajątylkoniektórzy.Postarajcie
sięuzgodnićwersjęanalizySWOT,zktórąwszyscysięzgadzacie.

6. NajważniejszyetaptoodniesieniesiędokażdejczęścianalizySWOTiopracowaniepo-
mysłówna:

À ograniczaniesłabychstron;

À wykorzystaniemocnychstronjakoatutów;

À analizowaniezagrożeńiprzygotowywaniedziałańzaradczych;

À wykorzystywanieszans.

Podzieluczestnikównagrupy,zktórychkażdazajmiesięopracowaniemjednegozpowyższych
podpunktów.Następnie,podzielciesięnaforumpomysłami–pamiętajcie,żebyniepozostałyone
tylkopomysłami,ale,byzostałyuwzględnioneprzydalszejpracy!

Nategotypuspotkaniewartoprzeznaczyćminimumdwiegodziny–trzebaprzewidziećczasna
pracęsamodzielnąidyskusję.DobrympomysłemjestprzeprowadzenieanalizySWOTdziałalno-
ścisamorząduuczniowskiegowśródgronapedagogicznegoidyrekcji,anastępnieporównanie
nauczycielskiejwizjiaktywnościsamorząduzwizjąuczniów.
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PRZYGOTOWANIE PLANU PRACY SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 

Opisanewyżejmetodyzdobywaniainformacjioraz
analizaSWOTtodoskonałypunktwyjściadowypraco-
waniaplanu pracy władz samorządu.Znającsłabe
imocnestronyszkołylubaktywnościSUorazpotrze-
byizasobyuczniów,łatwiejwypracowaćplan,które-
gowykonaniebędziewartościoweisprawisatysfakcję
zarównorealizującym,jakipozostałymuczniom.

Jak przygotować plan pracy  
– krok po kroku?
Przygotowanierocznegoplanupracysamorządu
uczniowskiegowartopodzielićnadwaspotkania.
Widealnejsytuacjiobatespotkaniaprowadząsami
uczniowieaopiekunuczestniczywnich,oferując
swojewsparcie, jeśliokazujesiętokonieczne.
Możnarównieżwyobrazićsobiekilkapośrednich
form,wzależnościoddoświadczeniauczniów:opie-
kunmożewspółprowadzićspotkanierazemzprzed-
stawicielemuczniów;opiekunmożepomócuczniom
zaplanowaćprzebiegspotkaniakrokpokrokulub
skomentowaćstworzonyprzeznichplan.Całypro-
cesmożewyglądaćtak:



1. Zbierzcie wnioski z diagnozy potrzeb i zasobów oraz analizy 
SWOT,którewjakikolwieksposóbodnosząsiędoaktywności
samorząduuczniowskiego.

2. Podzielcie wnioskinatakie,któremogązostaćprzełożone
nakonkretnedziałaniaitakie,któremówiąorzeczachbardziej
ogólnych.

3. Ustalcie,jakie powinny być główne cele działania SUwtym
rokuszkolnym–wodniesieniudownioskówzdiagnozyalbo
analizySWOT.

4. Zastanówciesięwspólnie,jakie działania pomogą wam zreali-
zowaćwyznaczonecele.Napoczątkuspisujciewszystkiepomy-
słynadziałanianazasadzieburzymózgów,bezichodrzucania.

5. Porozmawiajciechwilęokażdymzpomysłów.Jakicellubcele
pozwalazrealizowaćtodziałanie?Czywiedza,jakązdobyliście
prowadzącrozpoznaniepotrzebizasobóworazanalizęSWOT
pozwalawamstwierdzić,żejesttodziałaniepotrzebne,intere-
sującedlauczniówiwykonalne?

6. Pomysły,któreprzejdąwstępnąweryfikacjępodzielcie na trzy 
kategorie: „musi się wydarzyć”, „powinno się wydarzyć”, 
„może się wydarzyć”.
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Wpierwszejkategoriipowinnysięznaleźćpomy-
sły,któreodpowiadająnapalące,bardzoistotne
potrzebyuczniów,atakżete,którebudzązaintere-
sowaniewiększościpotencjalnychrealizatorów.Na
tymmożnazakończyćpierwszespotkanieipoddać
pomysłyocenieinnychuczniów.

Wustalenie,któredziałaniapowinny się wydarzyć
wszkole,warto włączyć wszystkich uczniów lub 
przynajmniejprzedstawicieliwszystkichklas.Może
siętoodbyćnp.zapomocąinternetowejankiety,
wktórejwypisanebędąwypracowanenapodsta-
wiediagnozypomysłyikażdybędziemiałmożliwość
określenia,jakważnyjestdlaniegodanypomysł.

Konsultacjespołecznedotyczącetego,czympo-
winienzajmowaćsięsamorządmogąmiećrównież
formęotwartejdebatylubściennegoforum,czyli
dostępnegodlawszystkichmiejsca(tablicy,pla-
katu),naktórymmożnazapisywaćswojeuwagi
dotycząceprezentowanychpomysłów.

DziękitemuwładzeSUbędąmiałypewność,że
zajmująsięrealizacjąwydarzeń,którepostrzegane
sąjakoistotneprzewiększąliczbęuczniów.

Przyjrzyjciesięopiniomuczniów,wyrażonym
wczasiekonsultowaniapomysłówwszerokimgro-

nie.Postarajciesięwziąćpoduwagęjaknajwięcej
znich–pamiętajciejednak,żeżadenplanniemoże
uwzględniaćwszystkichpomysłów.Zadaniemsa-
morządujestwybraniespośródróżnychpropozycji
tychnajbardziejpotrzebnych.

Zastanówciesięnadkażdymzpomysłówzpierw-
szejkategorii–ileczasuzajmiejegoprzygotowa-
nie,jakwieleosóbpowinnobyćwtozaangażowa-
nych,czypotrzebnejestszczególnewsparcielub
zasoby,czyjesttojednorazowewydarzeniealbo
inicjatywacykliczna(np.raznamiesiąc)czyteż
działanietrwającenieprzerwanieprzezcałyrok
szkolny(np.powołanierzecznikaprawucznia).

Rozpiszciepomysływczasienacałyrokszkolny.
Dziękitemuzobaczycie,czyjestmożliwezaplano-
waniedodatkowychwydarzeńzkategorii„powin-
no”lub„możesięwydarzyć”,czyteżwydarzenia
zkategorii„musi”sąnatyleczaso-ipracochłonne,
żenanicinnegoniestarczyczasu.Pamiętajcie:
zawszetrzebazakładać,żedanedziałaniezajmie
więcejczasuipracyniżplanujemynapoczątku!

Planpracynakolejnyrokszkolnyjestgotowy–
życzymypowodzeniawjegorealizacji!
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CZYM JEST CEL?

Celtostan,dojakiegochcemydoprowadzić,rea-
lizującdanedziałanie.

Właściwewyznaczeniecelupomagadobraćdziała-
nia,któreodpowiadająnaustalonewcześniejpo-
trzeby;wtrakcierealizacjiumożliwiasprawdzanie,
czywszystkoidziewdobrąstronę;apozakończe-
niupracy–czycelzostałzrealizowanyiczymożna
mówićosukcesie,czyteżnie–itrzebazastanowić
sięnadtym,conależałobyzmienić.

Jaki powinien być dobry cel?
Żebycelwłaściwiespełniałswojąfunkcjępowinien
byćSMART–zangielskiego„mądry”.Otocechy,
jakiepowinienspełniaćcelSMART:

À  konkretny(Specific),precyzyjnieokreślający,
cochcemyzmienićlubosiągnąć;

À  mierzalny (Measurable),powinnobyćmożliwe
dosprawdzenia,czyzostałosiągnięty;;

À  ambitny(Ambitious),powinienzakładaćosiąg-
nięcieczegoś,cowymagapewnegowysiłku;;

À realny(Realistic),musibyćwzasięgumożliwo-
ściiumiejętnościwykonawców;;

À określony w czasie (Timebound),powinienbyć
wyznaczonyterminzakończeniarealizacjicel..

Ustalająccelenapoczątkurokuszkolnegowarto
rozróżnićcele długoterminowe odcelówkrótko-
terminowychlubteżoperacyjnych. 

Celedługoterminowe,totezwiązanezdziałaniem
całegosamorządulubopiekuna,natomiastkrótko-
terminoweczyoperacyjne,tocelezwiązanezre-
alizacjąkonkretnychdziałań.

Początkującyrealizatorzyprojektów
częstomylą cel z działaniem.

À NIE:
postawieniestojakównarowery
przedszkołą

À TAK:
zwiększenieliczbyuczniówdojeżdża-
jącychdoszkołynarowerach

À NIE:
zorganizowaniedyskotekiszkolnej

À TAK:  
zintegrowanieuczniówklaspierw-
szychzestarszymiuczniamiszkoły
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ROLA OPIEKUNA W REALIZACJI PROJEKTÓW

Poustaleniuogólnegoplanupracynacałyrok
szkolny,wartokażdezwiększychdziałańrównież
traktowaćprojektowo.

Co to oznacza w praktyce? Każde z tych 
działań powinno:

À miećustalonycellubcele;
À byćrealizowaneprzezzespół;
À byćoparteowcześniejszerozpoznaniepotrzeb
izasobów;

À byćzaplanowaneirealizowanewedługplanu,
miećściśleokreślonypoczątekikoniec.

Każdyzprojektównależyrealizowaćetapami,
dbajacozachowanietejsamejichkolejności.Niżej
przedstawiamyteetapy,wrazzkrótkimopisem
roli,jakąnakażdymznichpowinienpełnićopiekun.

KROK 1

Zdobywanie informacji  
o potrzebach i zasobach

Rola opiekuna: 
– Pomagasprecyzowaćtematbadania,

grupębadawczą(osobybadane)izde-
cydowaćsięnanajbardziejodpowiednią
metodę.

– Wspierauczniówwprzygotowaniuna-
rzędzibadawczych.

– Pomagauczniomprzeprowadzićbada-
nie(przeprowadzenieankietywtrak-
cielekcji,uzyskaniezgodydyrekcjina
umieszczenieściennegoforumnaszkol-
nymkorytarzu,itp.)

– Pomagapodsumowaćbadanieiwyciąg-
nąćwnioskizwyników.

KROK 2

Określenie celów i wybór  
pomysłów na działania

Rola opiekuna:
– Pilnuje,żebyceledziałańbyływłaściwie

określone–niepokrywałysięzdziała-
niamiispełniałykryteriaSMART.

– Proponujeformęwyborupomysłówna
działania–dyskusję,forumścienne,
czyinneformy,dbającoto,żebypo-
mysłynadziałaniabyłykonsultowane
zcałymsamorządemuczniowskim,czyli
zewszystkimiuczniamiszkoły.

– Pomagauczniomokreślićrealnośćpo-
szczególnychpomysłów–możliwości
czasowe idostępnośćzasobówko-
niecznychdoichrealizacji.
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KROK 3

Planowanie działań

Rola opiekuna:
– Proponujeuczniomformępracynad

planowaniem.

– Czuwa,abypodczasplanowaniawypi-
saćwszystkieczynnościpotrzebnedo
realizacjiprojektu.

– Upewniasię,żeuczniowiewyznaczyli
dokażdegozadaniaosobęodpowie-
dzialnąorazokreśliliterminjegowy-
konania.

– Sprawdzarealnośćplanów–zarówno
podwzględemczasupotrzebnegona
ichwykonanie,jakimożliwościwyko-
nawców.

KROK 4

Poszukiwanie sojuszników 

Rola opiekuna:
– Jest łącznikiempomiędzy uczniami

idyrekcją,pomagaskontaktowaćsię
zpotencjalnymisojusznikami.

– Wspierauczniówwczasieprzygotowa-
niadorozmowyzpotencjalnymsojusz-
nikiem(pomagaprzygotowaćargumen-
ty;dajewskazówki,jaksięzachowywać
inacozwrócićuwagę).

– Może,naprośbęuczniów,braćudział
wrozmowachczynegocjacjachzpo-
tencjalnymisojusznikami.

– Wspiera działania uczniówpoprzez
lobbowanienarzeczichprojektuudy-
rekcji,wśródradypedagogicznej,rady
rodziców.
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KROK 5

Realizacja działań

Rola opiekuna:
– Pozwalauczniomdziałaćsamodzielnie

–równieżponosićporażki!

– Pomagawpozyskaniuniezbędnychpo-
zwoleńnadziałanie.

– Czuwanadtym,bypracewykonywane
byłyzgodniezharmonogramem.

– Doceniazaangażowanieuczniówizwra-
cauwagęnaniedociągnięcia(udziela
konstruktywnejinformacjizwrotnej,ale
niekrytykujeiniewyręczawdziałaniu).

– Motywujeuczniów.

– Pomagawprowadzeniudokumentacji,
jeślitakajestkonieczna.

KROK 6

Ewaluacja 

Rola opiekuna:
– Tłumaczysensewaluacji.

– Pomagawymyślićmetodyewaluacji
projektu(np.pytania:czegosięna-
uczyłem?jaknamsiępracowało?co
sięzmieniło?)

– Wspierauczniówwwyciąganiuwnio-
skówzichsukcesówiporażek.
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Ewaluacja – ocena działań samorządu 
uczniowskiego
Ewaluacjęwartoprowadzićnietylkonazakończenie
kadencjisamorządu–podsumowująccałorocznąpra-
cę–alerównieżpozakończeniuważniejszychdziałań
czyetapów.Częściej,zastanawiającsięnadefektami
pracy,aktywniuczniowiebędąmoglipoprawiaćja-
kośćswoichprojektówiwykonywanychzadań.

Poniżejproponujemykilkawarsztatowychmetod
ewaluacji.Możnajewykorzystaćpodczasspotkań
podsumowujących,jakowstępdorefleksjinadtym,
cobyłosukcesem,acomożnajeszczepoprawić
ijaktozrobić.

Ręce 
Poprośuczestnikówoodrysowanienakartcepa-
pieruwłasnejdłoni.Nakażdymzpalcówuczestnicy
powinninapisaćjednąrzeczdotyczącąewaluowa-
negowydarzenia/projektu:

À cobyłonajlepsząstroną–nakciuku,

À oczymopowiemznajomym–nawskazującym,

À cobyłonajsłabsząstroną–naśrodkowym,

À cobymzmienił–naserdecznym,

À czegosięnauczyłem(ew.dowiedziałam,cobyło
zaskakujące)–namałym.

Uczestnicyindywidualniewypełniająkonturdłoni,
zgodniezwłasnymiopiniami.

Koło ewaluacji 
Narysujnaarkuszupapierualbonatablicykoło,
podzieljenaczteryrówneczęści.Nakażdejznich
napisz,jakiezagadnieniemająocenićuczestnicy.
Możetobyćnp.zdobytawiedza,pracagrupowa,
realizacjacelów,satysfakcjazudziałuwprojekcie.

Zadaniemuczestnikówjestpostawieniewkażdej
ćwiartcekołakropkioznaczającejichocenędanego
aspektuczyzagadnienia.Imbliżejpunktuprzecięcia
sięlinii–środkakoła,tymocenawyższa,imbliżej
brzegów,anawetpozakołem,tymniższa.

Półki sklepowe 
Naarkuszupapierualbonatablicynarysujdużypro-
stokąt,podzielonynatrzy-czteryrówneczęści–będą
topółkiwsklepieRozdajuczniompokilkakarteczeksa-
moprzylepnych.Zadaniepoleganazapełnieniu„półek”
towarem–elementamidziałaniaczyprojektu,które
ewaluujecie.Uczniowiemająwypisaćwszystkieskła-
doweprojektu,którechcąocenić.Umieszczająjena
odpowiedniej„półce”,przyklejającdoprostokąta–im
wyższa„półka”,tymlepszaocenadanegoelementu.

Następnie,prowadzącyporządkujenaklejonekar-
teczki,jeślitrzebaprecyzujezuczestnikaminiejas-
nesformułowaniaiomawiawynik...

Rzeka projektu 
Natablicylubarkuszupapierunarysujschema-
tycznierzekę–odźródławgórachdoujścia.
Symbolizujeonazakończonywłaśnierokszkolnylub
projekt.Uczniowiemająpomyślećoswoichuczu-
ciachidoświadczeniachnaposzczególnychjego
etapach.Mogąjezapisaćwodpowiednimmiejscu
biegu„rzeki”lubumieścićnakartkachsamoprzy-
lepnychiprzykleić.Uczestnicymogąrównieżuzu-
pełniać„rzekę”oelementygraficzne,symbolizują-
cekonkretnewydarzeniaczymomentyprzełomowe
wprojekcie.Następniewspólniezuczestnikami
omówto,cozawiera„rzeka”–proszącorozwi-
nięcieiuzupełnienienajważniejszychelementów.

Oś oceny 
Zapomocątaśmymalarskiejalbosznurkawyznacz
ośpośrodkusali.Najednymjejkrańcupołóżkartkę
znapisem„100%”,nadrugim„0%”.Następnie
poprośuczestników,żebyprzezzajęciemiejsca
wwybranymmiejscuosipokazali,naileprocent
oceniająposzczególneelementyprojektu,warszta-
tu,wydarzenia.Wgrupierealizującejprojektmoże
tobyćnaprzykład:osobistasatysfakcjazpracy,
zdobytawiedzaczyumiejętności,ciekawiespędzo-
nyczas,pracazespołowa,współpracazopiekunem
itp.Uczestnicyzajmująmiejscawwybranymmiej-
scunaosi–ochotnicyuzasadniają,cowpłynęłona
zajęcieprzeznichtegomiejsca.
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POMYSŁY NA DZIAŁANIA  
– INSPIRUJ UCZNIÓW

Zachęcamydotego,żebypomysłydziałańwycho-
dziłyodsamychuczniów.Jeśli jednaknieumie-
jąoniczasemwyjśćpozastaleobecnewszkole
schematydziałańpodejmowanychprzezsamorządy,
wartopodsunąćiminspirującestronyinternetowe
ipublikacje.Wielepomysłówznajdujesię:

– nastronieprogramu„Samorząduczniowski”
samorzaduczniowski.pl–szczególniewdziale
„Materiałydlasamorządu”i„Materiałydlana-
uczycieli”,podrozdział„Pomysłynadziałania”;

– wprzewodniku„Samorząduczniowski–porad-
nikdlaucznia”,dostępnymwwersjielektronicz-
nejnastroniesamorzaduczniowski.pl,wdziale
„Oprogramie”;

– nastroniedziałasz.pl–portaluredagowanym
przezmłodychdlamłodych,któryzawieraspe-
cjalnydziałpoświęconydziałaniomdozrealizo-
waniaprzezsamorząduczniowski.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych 
pomysłów.

À Czy znasz swoje prawa i obowiązki?–Samo-
rządzawieszanakorytarzukartkizpytaniami
oszkolneprawaiobowiązkiorazodpowiedziami
nanie,dziękiczemuuczniowiemogązweryfiko-
waćipogłębićswojąwiedzę.

À Przerwa dla wolontariatu–Samorządprzy-
gotowujeinformacjedotyczącedziałańwolonta-
riackichwokolicyiprzedstawiajezaintereso-
wanymuczniomwtrakciedyżurunaprzerwie.

À Pomóżcie zwierzakom!–Uczniowieprzyno-
sządoszkołymakulaturę.Dochódzeskupu

samorządprzekazujenajbliższemuschronisku
dlazwierząt.

À Eko-wlepki–Samorządrozmieszczawszkole
eko-wlepkiprzypominająceonawykachprzyja-
znychdlaśrodowiska,takichjakdokręcaniekra-
nów,segregowanieodpadówczygaszenieświatła.

À Ściana dobrych praktyk–Nazawieszonym
wkorytarzudużymarkuszubrystoluuczniowie
wpisująrzeczy,którepomagająimwnauce,
dziękiczemuprzekazująsobiepomysłynaefek-
tywniejszeuczeniesię.

À Szkolny bank czasu–Samorządtworzylistę
osób,którechciałybysięnauczyćczegośno-
wego(np.:grynagitarze)oferującwzamian
pomocwrozwijaniuinnejumiejętności,dzięki
czemuuczniowiewykorzystująiprzekazujądalej
swojetalenty.

À Festiwal praw człowieka–Samorządprzy-
gotowujeprojekcję filmówdokumentalnych
dotyczącychprawczłowieka,któramożebyć
punktemwyjściadoszkolnejdyskusji.

À Pomoc pilnie potrzebna–Samorządprzy
wsparciu nauczycieli organizujew trakcie
przerwserięupozorowanychwypadków.Ucz-
niowie,którzyznajdąsięwcentrumwydarzeń,
musząwłączyćsiędoakcjiratunkowejprzyswa-
jającsobiezasadypierwszejpomocy.

À Kulturalna mapa miasta–Korzystajączapli-
kacjiGoogleMapsuczniowie tworząmapę
miejsc,wktórychodbywająsięciekawewy-
darzeniakulturalneorazktóreoferująaktywny
wypoczynekpolekcjach.

À Lekcja demokracji–Uczniowiewskazująpalący
problemdotykającypolskąmłodzieżwobszarze
edukacjiczyaktywnościspołecznejiorganizują
wtejsprawiedebatęparlamentarną,dziękiczemu
ucząsiętrudnejsztukidyskusjiwsferzepublicznej.
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KARTA PRACY 3

PrzedTobątrzeciakartapracy.Poniżejznajdziesz
kilkapytań,którepomogąCizobaczyćsiebiejako
opiekunasamorząduuczniowskiegoterazizastano-
wićnadzmianami,którechciałbyślubwprowadzić
doswojejpracyzsamorządem.

Powodzenia!

1. Jakzachęciłbyśprzedstawicieliswojegosamo-
rządudoprzeprowadzeniadiagnozypotrzeb
izasobów?

2. Jakiemetodydiagnozypotrzebizasobówmo-
głybybyć,Twoimzdaniem,najbardziejefektyw-
newTwojejszkole?Dlaczego?

3. CojestdlaCiebienajtrudniejszewewspieraniu
uczniówrealizującychprojekt?Jakmożeszpo-
radzićsobieztymitrudnościami?

Trudnościwewspieraniuuczniów
przyrealizacjiprojektu

Pomysłynaprzezwyciężenie
pojawiającychsięproblemów
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4. Kogouznajesz zapotencjalnegosojusznika
samorządu uczniowskiego w planowanych
przeznichdziałaniach?Jakwykorzystaćich
wsparcie?

Sojusznicy Jakwykorzystać
ichwsparcie?





Organizacja i struktura 
samorządu uczniowskiego

4 
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4.Organizacjaistrukturasamorządu
uczniowskiego

4.Organizacjaistrukturasamorząduuczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Uchwalenieregulaminuswojegofunkcjonowaniato
najprecyzyjniejokreślonakompetencjasamorządu
uczniowskiego.To,jakiezapisyznajdująsięwregu-
laminie,możemiećrealnywpływnasposóbfunk-
cjonowaniaSU.Mimotego,regulaminzazwyczaj
niejestgłównymobiektemzainteresowania–ani
uczniów,aniopiekunów.

Warto poświęcić czas…
Jesttojednaknatyleważnydokument,żewar-
todoniegosięgnąć–izachęcićdotegouczniów
aktywnychwSU.Jeśli w szkole do tej pory nie 
istniał regulamin – koniecznie trzeba go stwo-
rzyć.Należypamiętać,żezgodniezustawą,do-
kumenttenpowinienbyćuchwalony przez ogół 
uczniów w głosowaniu powszechnym, równym 
i tajnym.Jedyneograniczenieustawowejestta-
kie,żeregulaminniemożebyćsprzecznyzestatu-
temszkoły.Jeśli więc zapisy regulaminu nie są 
sprzeczne ze statutem, dyrektor nie ma prawa 
nie zgodzić się na jego uchwalenie w takim 
kształcie, w jakim chcą uczniowie.

Zasady tworzenia regulaminu

Regulaminpowinienbyćdostosowanydowa-
runkówispecyfikikażdejszkoły.Jestjednak
kilkapodstawowychkryteriów,którepowinien
spełniać.

À Regulamin niemoże zawierać zapisów
sprzecznychzprawemoświatowym,anize
statutemszkoły.

À Regulaminokreślaogólnezasady,anie
konkretnerozwiązania(NIE:opiekunem
samorząduuczniowskiegojestp.Nowak;
TAK:opiekunsamorząduuczniowskiegojest
wybieranyprzezogółuczniówwwyborach
powszechnych,tajnych ibezpośrednich
spośródzgłoszonychprzezradępedago-
gicznąkandydatów).

À Regulaminniemożedotyczyćkwestiinie
należącychdokompetencjisamorząduucz-
niowskiego(np.uchwalanieplanuwycho-
wawczegoszkoły,dysponowaniebudżetem
szkoły).

À Regulamin zachowuje reguły tworzenia
tekstówprawnychijestnapisanyformal-
nym,alezrozumiałymdlauczniówjęzykiem.
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Co powinien zawierać regulamin?
Poniżejprzedstawiamypodstawowekwestie,które
powinienokreślaćregulamin.

Rozdział I 
Powinienzawieraćnazwęsamorząduuczniowskie-
go,stwierdzenie,żetworzągowszyscyuczniowie
szkoły,ewentualnieokreślenieroli iuprawnień
samorząduuczniowskiegonapodstawie„Ustawy
osystemieoświaty”.
Rozdział II
Opisorganówzarządzającychsamorządu(np.sa-
morządyklasowe,przewodniczącySU,radalubza-
rządSU,parlamentSU),określenie,któreorgany
SUsąwybieranewwyborach,którezaśpowoły-
wane(iprzezkogo).Wkolejnychartykułachnależy
pokoleiopisać:skład,sposóbpowoływaniaoraz
kompetencjekażdegozorganówSU.
Rozdział III
Opisinnychorganówsamorząduuczniowskiego
(np.komisjelubsekcje,rzecznikprawucznia–jeśli
jestuczniem,itp.)orazskład,sposóbpowoływania
ikompetencjekażdegoztychorganów.
Rozdział IV
Sposóbreprezentowaniaoraz funkcjonowania
organówwładzy–czastrwaniakadencjiposzcze-
gólnychorganów,sposóbpodejmowaniadecyzji,
quorumwymaganedopodjęciadecyzji.
Rozdział V 
Ordynacjawyborcza–czyliszczegółoweokreślenie
sposobówwybieraniaposzczególnychorganów.
(Więcejinformacjiotym,copowinnazawieraćor-
dynacjaznajdujesięwdalszejczęścitegorozdziału.)
Rozdział VI
Opissposobuwybieraniaopiekunasamorząduucz-
niowskiego,zasadywspółpracySUzopiekunem,
kompetencjeopiekuna.
Rozdział VII
Zasadydotyczącezmienianiaiuchylaniazapisówre-
gulaminu,atakżeuchwalanianowegoregulaminu.

Zaangażowanie opiekuna w tworzenie 
regulaminu
Zgodniezustawą,touczniowieprzygotowująre-
gulaminfunkcjonowaniasamorząduuczniowskiego.
Wwiększościszkółmłodzieżbędziejednakpotrze-
bowaławsparciaopiekunawformułowaniukon-
kretnychzapisówwjęzykuprawnym.

Widealnejsytuacjiuczniowietworząwięcregu-
laminrazemzopiekunemsamorządu(inp.nauczy-
cielemwiedzyospołeczeństwie).Wtakimprocesie
ważnejestto,bynauczyciel:

– potrafiłzadaćuczniompytanieopreferowane
rozwiązania(np.powołanieparlamentuSUlub
radySU);

– umiałwyjaśnićwadyizaletyprzedstawianych
alternatyw(np.większareprezentatywność,
spowolnieniepodejmowaniadecyzji);

– potrafiłprzełożyćproponowaneprzezuczniów
rozwiązanianajęzykzapisówregulaminu.

Regulaminsamorząduuczniowskiegopowinien
byćzrozumiałydlawszystkichuczniówwszkole
–przyjmowanyjestprzecieżwgłosowaniupo-
wszechnym.Wartootozadbać,przygotowując
np. jegowersjęzkomentarzami,którewpro-
stychsłowachwyjaśniąznaczenieikonsekwencje
poszczególnychzapisów.Takprzygotowanyregu-
laminpowinienzostaćprzedstawionywszystkim
uczniom–wartodotegowykorzystaćnaprzykład
samorządyklasowe.

Ogólnoszkolnegłosowanienadprzyjęciemregu-
laminuwartopołączyćzinnymiwyboramiodby-
wającymisięwszkole(wyboramiprzedstawicieli
samorząduuczniowskiegokolejnejkadencji lub
nowegoopiekuna) lubz innymogólnoszkolnym
wydarzeniem.Przygotowanieszkolnychwyborów
możebyćdlagrupyuczniówgimnazjalnymprojek-
temedukacyjnym.

Więcejinformacjinatemattworzeniaregula-
minówiprzykładykonkretnychrozwiązańmożna
znaleźćnastroniewww.samorzad uczniowski.pl.

Zarząd, Rada czy Parlament, czyli jakie 
organy w naszym samorządzie?
Strukturasamorząduuczniowskiego,czylito,jakie
organywchodząwjegoskład,powinnabyćopisana
wregulaminie.Jednaktworząclubzmieniającre-
gulaminnależyzadaćsobiepytanie–jakstruktura
będziepasowaładoSUwmojejszkole?Nasąsied-
niejstronieprzedstawiamykilkanajczęściejwystę-
pującychorganówSUwrazzopisemichmocnych
isłabychstron.

Więcej informacji na temat poszczególnych
instytucjisamorząduuczniowskiegonastronie
www.samorzaduczniowski.pl.
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Nazwa organu  
(nazwyorganówmogą
byćróżne,wtabeli
podajemyprzykłady)

Skład  
i funkcjonowanie organu

Mocne strony Słabe strony

Przewodniczący
samorządu
uczniowskiego

Organjednoosobowy,
powinienbyćwybierany
wpowszechnychibezpo-
średnichwyborach.Koor-
dynujepracępozostałych
organów,reprezentujecały
samorządprzeddyrek-
cją,radąpedagogiczną,
rodzicamiinazewnątrz
szkoły,jestodpowiedzialny
zaprzedstawieniedyrekcji
iuczniomplanupracyna
kolejnyrokszkolny,atakże
sprawozdaniazdziałalności
SUpozakończeniukadencji.

Jest„twarzą”SU
–konkretnąosobą,do
którejwważnychsprawach
mogązwracaćsięzarówno
uczniowie,jakinauczycie-
le.Jegogłosmożemieć
decydująceznaczenie
wsprawachbudzących
kontrowersje.Jeślijest
typemcharyzmatycznego
lideramożeskupiaćwokół
siebieludziidobrzemoty-
wowaćichdopracy.

Jeślijegokompetencje
lub/icharaktersązbyt
silne,możesprawić,że
całysamorządbędzie
utożsamianyzjegoosobą.
Problemmożesiępojawić
równieżwówczas,gdy,na
przewodniczącegozostanie
wybranaosobaniekompe-
tentnainiezaangażowana
–możetozdecydować
oniepowodzeniuwiększości
działańSU.

Zarządsamorządu
uczniowskiego

Organliczącyodkilkudo
kilkunastuosób,powinien
byćwybieranywpo-
wszechnychibezpośred-
nichwyborach.Zadaniem
zarządujestuchwalenie
irealizowanieplanu
pracySUnacałąkadencję.
Członkowiezarządusą
odpowiedzialnizarealizację
planupracyatakżenadzór
nadrealizacjąinnych
kompetencjiSU.

Ponieważjestmałągrupą,
możełatwiejiszybciej
podejmowaćdecyzje.Jeśli
składasięzaktywnychosób
możewielewypracować
nawetjeśliwiększość
uczniówszkołyjestsłabo
zainteresowanaaktywnością
wsamorządzie.Dobrzesię
sprawdzawszkołachmałych
lubwsytuacjiniskiegozain-
teresowaniauczniówkandy-
dowaniemwwyborach.

Ilośćzadań,jakiemoże
realizowaćmałagrupa
osóbjestograniczona.
Istniejeniebezpieczeństwo
zamknięciasiętejgrupyna
pozostałychuczniówszkoły
irealizowaniepomysłów
bezodniesieńdopotrzeb
izasobów.Częstowłaśnie
zarządidentyfikowanyjest
błędniezsamorządem.

Radasamorządów
klasowych

Organskładającysięzprze-
wodniczącychsamorządów
klasowych.Możepełnić
funkcjezarządulubfunkcjo-
nowaćobokzarząduipełnić
funkcjędoradczą,konsulta-
cyjnąlub/iwspółuczestni-
czyćwpodejmowaniuprzez
zarząddecyzjiouchwalaniu
planupracyirealizacji
konkretnychprojektów.
radamożepełnićfunkcje
kontrolnewobecprzewodni-
czącegolub/izarządu.

Umożliwiawłączenie
większejliczbyosób
waktywnośćsamorządu,
zwiększarolęsamorządów
klasowych.Jeśliprze-
wodniczącyklasdziałają
sprawnie,więcejinformacji
odziałaniachSUdociera
douczniówwichklasach.
Mogąonirównieżprzeka-
zywaćzarządowiiprzewod-
niczącemupomysłyiuwagi
zgłaszaneprzezuczniów
szkoły.

Jeśliudziałradyjest
przewidzianywprocesie
podejmowaniadecyzji(np.
koniecznajestjejzgodalub
opinia),możetoutrud-
niaćiwydłużaćproces
decyzyjny.(Radajakoorgan
bardziejlicznyrzadziejsię
zbieraiwolniejobraduje.)
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Sekcje w samorządzie uczniowskim
Wwieluszkołachwsamorządachuczniowskich
funkcjonująsekcje.Tonicinnegojakgrupyrobocze,
którepowoływanes)ąalboad hocdoprowadzenia
poszczególnychdziałań(np.doorganizacjispotka-
niazgościem)albotworzonesąnapoczątkuroku
iprzejmująodpowiedzialnośćzadziałaniapewnego
typu(np.sekcjaplastycznalubredakcjagazety
szkolnej).Wregulaminiewartookreślić,ktoiwjaki
sposóbmożepowoływaćsekcje,aleraczejpowinno
sięunikaćwymienianiaposzczególnychsekcji.

Sekcje są dobrym narzędziem angażowania
wdziałaniasamorząduosóbspozaradylubzarzą-
du.Możnatakzaplanowaćichpracę,bywkażdej
sekcjibyłktośzwładzsamorządu(dlazapewnienia
dobrejkomunikacjiikoordynacji),alebywiększość
pracywykonywałyosobyspozazarząduirady,dla
którychmożebyćtopierwszedoświadczeniedzia-
łanialubszansawykorzystaniaswojegotalentu
(plastycznego,literackiego,itp.).

Parlamentuczniowski Organzłożonyzewszyst-
kichuczniówszkoły(zainte-
resowanychuczestnictwem
wspotkaniu),którzymogą
zbieraćsięwokreślonych
odstępachczasu.Parla-
mentmożezatwierdzać
planpracylubposzcze-
gólne(najważniejsze)
decyzjeprzewodniczącego
lub/izarządu,możerównież
uchwalaćwłasneuchwały,
opiniowaćdecyzjeinnych
organówszkoły.

Jeślidużaliczbauczniów
jestzainteresowanaudzia-
łem,istnienieparlamentu
świetniewpływanawzrost
poczuciasprawczości
iodpowiedzialnościzażycie
szkoły.Jestforumdyskusji
osprawachważnych
dlaszkoły,pełnifunkcję
kontrolnąwobeczarządu
iprzewodniczącego.

Zorganizowaniesprawnie
działającegoparlamentu
wymagasporopracy
formalno-organizacyjnej
(ustaleniazasadfunkcjo-
nowaniaipilnowaniaich
przestrzegania).Zorganizo-
waniespotkaniaparlamen-
tumożebyćkłopotliwe,
dlategododecyzjiparla-
mentuwartopozostawiać
tylkonajważniejszekwestie.
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POWSZECHNE WYBORY PRZEDSTAWICIELI 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.  
DLACZEGO TO WAŻNE?

Powszechnewyboryprzedstawicielisamorzą-
dówsą,zpewnością.jednymzczynników,które
zwiększajązainteresowaniesamorządnościąucz-
niowskąwszkoleimajawpływnalepszedziałanie
samorząduwtrakciecałegorokuszkolnego.Nie
dlakażdegojednakkoniecznośćorganizowanialub
aktywnegobraniaudziałuwwyborachjestoczy-
wista.Przedstawiamylistęargumentów,jakich
możnaużyć,żebyprzekonaćsceptyków.

Przekonując dyrektora
– Samorządwybranywdemokratycznychipo-

wszechnychwyborachcieszysięrzeczywistym
poparciemiautorytetemwśróduczniów.

– Kampaniawyborczapomagawyłonićodpowied-
nie,rzetelneikompetentneosoby.

– Demokratyczniewybieranyiaktywnysamorząd
toatrybutdobrej,markowejszkoły.

– Dobrysamorządmożebyćwsparciemwre-
alizowaniuwieluzadańszkoły(nietylkoapele
inoszeniesztandaru,alenp.organizacjazajęć
pozalekcyjnych).

Przekonując nauczycieli
– DobrzeprzygotowanewyborydowładzSUsą

idealnąszkołąfunkcjonowaniademokracji.

– Samorząduczniowskitoszkołarealizacjiprojek-
tów,któresąobecniewymaganewedługpod-
stawyprogramowejdoukończeniagimnazjum.

– Samorządrozbudzapostawęobywatelskąipo-
czucieodpowiedzialnościzadobrowspólne.

– Uczniowiezaangażowaniwaktywnośćsamorzą-
dulepiejpracująwgrupie,mająwiększeumie-
jętnościkomunikacyjne.

– Sprawnysamorządmożebyćwsparciemwspra-
wachorganizacyjno-wychowawczych.

Przekonując potencjalnych głosujących 
czyli uczniów

– Wyborywyłaniająreprezentantówcałejspo-
łecznościszkolnej–każdegoucznia.

– Władzesamorządumająsporekompetencje,
jeślitrafiątamodpowiednieosoby,naprawdę
wielemożesięwszkolezmienić.

– Niegłosując,pozbawiamysięprawadonarze-
kanianabezczynnośćwładzSU.

– Uczniowiespędzająwszkoledużączęśćżycia
–wyborytopierwszykrokdozmianyszkoły
wmiejscejeszczeciekawsze.

– Kampaniawyborczamożebyćświetnązabawą,
wartosięwniązaangażować;

Zasady demokratycznych wyborów

À Powszechne. Każdyuczeńmaprawo
doudziałuwgłosowaniu.

À Równe. Każdyuczeńmajedengłos.

À Bezpośrednie.Wyborcabezpośred-
niowybieraswojegoprzedstawiciela
(bezpośredników).

À Tajne.Wybórjestanonimowy,awa-
runkipodczaswyborówzapewniają
tajnośćaktugłosowania.
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JAK ZORGANIZOWAĆ POWSZECHNE 
WYBORY?

Krok I - Ordynacja wyborcza
Zasadyobowiązującewwyborachprzedstawicieli
samorząduuczniowskiegookreślaordynacja.Zgod-
niezustawą,wprzypadkusamorząduuczniowskie-
goordynacjapowinnabyćczęściąregulaminuSU–
najczęściejtoosobnyrozdziałdotyczącywyborów.

Wartorazemzuczniamizapoznaćsięzzapisami
regulaminusamorząduuczniowskiego,zwracając
szczególnąuwagęnaprzepisydotyczącewyborów.
Czyumożliwiająoneprzeprowadzeniedemokratycz-
nychwyborów?Jeślinie,wartowspólniewrócićdo
regulaminuiwprowadzićwnimodpowiedniezmiany.

Co powinna zawierać ordynacja wyborcza?

1. Podstawowe zasady przeprowadzenia 
wyborów.

Jeśliwyboryprzedstawicielisamorząduuczniow-
skiegomająbyćdemokratyczne,powinnybyć:
powszechne, równe oraz tajne. Teprzymiotniki
powinnyzostaćwprostzapisanewszkolnejor-
dynacji.Zachęcamydoorganizowaniawyborów,
któresąbezpośrednie, wnichkażdyuczeńwy-
bieraswojegoreprezentanta,zamiastwyborów
pośrednich,gdzienp.przewodniczącegosamorządu
uczniowskiegowybierająwybraniwcześniejprzed-
stawicieleklas.Prawiekażdeszkolnewyborysąteż
większościowe (młodzieżgłosujenakonkretnych
kandydatów,nienalistywyborcze).

Ponadto,wartozaznaczyćwordynacji,czymoż-
liwejestgłosowanietylkoosobisteczyrównież
przezpełnomocnikaidopisać,żegłosowaćmożna
tylkoraz.

2. Prawa wyborcze
Czynne prawo wyborcze(dogłosowania)powinni
miećwszyscy uczniowie szkoły.
Bierne prawo wyborcze (dobyciawybranym)
równieżpowinnobyćdostępnedlakażdego,kogo
poprzeokreślonaliczbauczniówzróżnychklas.Or-
dynacjaniepowinnaograniczaćtegopraważadnej
osobieniezawieszonejwprawachucznia.

Żebyzachowaćciągłośćpracywładzsamorządu,
dobrzejestzawrzećwordynacjiprzepisymówiące
otym,żedowładzwybieranajestokreślonalicz-
baosóbzkażdegorocznika–dziękitemuuniknie
sięsytuacji,żecałyZarządzostatniejklasyprze-
stajepracowaćjużwkwietniu(przedegzaminami
końcowymi).

3. Termin i tryb ogłaszania wyborów
Ordynacjapowinnarównieżokreślaćczaskadencji
iokresjejzakończenia.Wwieluszkołachwybory
organizujesiępowakacjach–naprzełomiewrześ-
niaipaździernika–wtedygłosowaćmogąpierwsze
klasy.Wyboryorganizowanewczerwcupozwolą
władzomrozpocząćpracęod1września,aletrud-
nowtedyowysokąfrekwencję.Terminstycznio-
wywłaściwieuniemożliwiakandydowanieuczniom
zostatniegorocznika,leczpozwalanajmłodszymna
świadomyudział.Decyzjęodaciewyborówpowinni
podjąćuczniowie.

Ogłoszeniedokładnegoterminunowychwyborów
tozadanieprzewodniczącegokończącegokadencję.

4. Tryb zgłaszania kandydatów
Dobrzejest,abyrazemzezgłoszeniemkandydatury
wymaganebyłoprzedstawieniekomisjiwyborczej
listy osób popierających danego kandydata, 
wraz z podpisami.Ordynacjapowinnaokreślać
liczbęwymaganychpodpisówito,czykandydata
mogąpopieraćosobyzjegoklasy.

5. Sposób powoływania, skład i zadania 
komisji wyborczej

Ordynacjaokreśla,jakpowoływanajestkomisja
wyborczaijakiesąjejzadania.Członkowiekomisji
niemogąkorzystaćzbiernegoprawawyborczego.
Dobrze,jeśliistniejewymóg,bywkomisjiznajdo-
walisięreprezentancikażdegorocznika.

6. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej
Kampaniawyborcza powinna zaczynać się po
zakończeniuokresurejestrowaniakandydatów,
akończyćnadzieńlubdwaprzedterminemwy-
borów.Wdniuwyborów,atakżedzieńprzed,
powinienobowiązywaćzakazagitacji,tzw.cisza
wyborcza.Zabronionepowinnobyćoczernianie
kandydatów,niszczenieplakatówwyborczych.
Ordynacja powinna określać te zasady oraz
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przewidywaćmożliwośćzgłaszaniaskargzapro-
wadzenieniewłaściwejkampaniiwyborczej.

7. Sposób głosowania i liczenia głosów
To,jakpowinnowyglądaćgłosowanieiliczeniegło-
sów,szerzejopisujemynakolejnychstronach.

8. Sposób zgłaszania i rozpatrywania skarg 
wyborczych

Zarównokandydaci,jakiinniwyborcypowinnimieć
możliwośćzgłoszeniakomisjiwyborczejzauważo-
nychnaruszeńzasadokreślonychwordynacji.
Wnajbardziejrażącychprzypadkach,np.maso-
wychfałszerstw,komisjapowinnamiećmożliwość
unieważnieniawynikuwyborów.

9. Określenie przypadków, w jakich wy-
gasa mandat członka władz samorządu 
uczniowskiego.

Takimprzypadkiemjestnp.zawieszeniewprawach
ucznia.Wznanychnamszkolachuczniowiepropo-
nująteż,byprzyznaćwyborcomprawozgłoszenia
wnioskuowotumnieufnościm.in.wobecczłonków
władzSU.

Podobniejakwprzypadkutworzeniaregulaminu
samorząduuczniowskiego,większośćuczniówbę-
dziepotrzebowaławsparciaopiekunaprzyspisy-
waniuordynacjiwyborczej.Ordynacjajestoficjalnie
częściąregulaminu,wartowięcpracującnadnią
przestrzegaćtychsamychzasadipamiętać,że
wczasieszkolnegogłosowanianadregulaminem
uczniowiepowinnirównieżzaakceptować(awięc
iznać!)ordynacjęwyborczą.

Krok II – Komisja wyborcza
Rzetelnaiobiektywnakomisjawyborczatofun-
damentdemokratycznychwyborów.Ważne,żeby
wkomisjiznalazłysięosobyniezależne–niekandy-
dująceiniesympatyzującezżadnymzkandydatów.
Dobrze,jeślidlanowowybranychczłonkówkomisji
zostanieprzeprowadzonespecjalnieszkoleniedo-
tycząceichuprawnieńiroli.(Takieszkoleniemogą
przeprowadzićczłonkowieustępującychwładzlub
opiekunsamorządu.)Mimo,żeczłonkowiekomisji
pozbawienisąbiernegoprawawyborczego,wciąż
przysługujeimczynneprawo,czylimogą głosować.

Zadania szkolnej komisji wyborczej:

À sporządzenielisty wyborców–uczniów,któ-
rzybędągłosować(np.ksero listyuczniów
zsekretariatulubzdzienników);

À stworzenielisty kandydatów –przyjmowanie
odkandydatówzgłoszeńiweryfikowanieliczby
orazprawdziwościpodpisówosóbpopierających
danąkandydaturę;

À czuwanienadprzebiegiemkampanii wybor-
czej –reagowanienałamaniezasadzapisanych
wordynacji,rozstrzyganieskargpłynącychod
wyborcówczykandydatów,zgodniezprocedurą
zapisanąwordynacji;

À wydrukowaniekart do głosowania –powin-
nyzawieraćspisnazwiskkandydatów(lublist
kandydatów)wedługustalonejwwynikuloso-
waniakolejnościorazinstrukcję,jakgłosować.
Nakartachwyborczychmożnapostawićszkolną
pieczęć,,takabyuniemożliwićkserowaniekart;

À przygotowanielokalu wyborczego(sali,wktó-
rejodbędziesięgłosowanie)–zmiejscem,
wktórymkażdywyborcabędziemógłoddać
głoswtajemnicyorazzurnąwyborczą,doktó-
rejbędąwrzucanewypełnionekarty;

À zapewnieniesprawnej organizacji samego 
głosowaniaorazprzestrzeganiazasadzapisa-
nychwordynacjiwyborczej.
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Krok III – Dzień wyborów
Terminwyborówpowinienzostaćustalonynadzień,
wktórymwszyscyuczniowiebędąmoglizagłosować.

À Wtrakciegłosowaniaw lokalu wyborczym 
przez cały czas muszą się znajdować człon-
kowie komisjiwyborczej.Sprawdzają,napod-
stawielegitymacji,tożsamośćzgłaszającychsię
wyborcówiwydająimkartydogłosowania.

À Wyborcypotwierdzająotrzymaniekarty,skła-
dającpodpisprzyswoimnazwiskunaliściewy-
borców.Każdemuznichkomisja może wydać 
tylko jedną kartę do głosowania.

À Pozakończeniuwyborówkomisja otwiera 
urnę(wtrakciegłosowanianikomuniewolno
tegorobić,podgroźbąunieważnieniawybo-
rów)i przystępuje do obliczania wyników.
Wpierwszejkolejnościsprawdza,iległosów
zostałooddanych.Skrupulatnakomisjapowin-
naporównaćliczbęoddanychgłosówzliczbą
wydanychkartdogłosowania–tapierwszanie
możebyćwiększaoddrugiej.Jeślitakjest,ist-
niejepoważnepodejrzenie,żektośdopuściłsię
fałszerstwawyborczego.

À Potemkomisja oddziela głosy nieważne(te,na
którychzaznaczonowięcejniżjednegokandydata
lublistę,bądźniezaznaczononikogo)ioblicza, ile 
ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów.

À Nazakończenieswojejpracykomisja spisuje i og-
łasza wyniki wyborówzuwzględnieniemwszyst-
kichdanychuzyskanychpodczasliczeniagłosów.

Powyborach,zadaniemkomisjijestrozpatrywanie
ewentualnychskargnaichprzebieg.Porozpa-
trzeniuwszystkichskargkomisjaogłaszaważność
wynikówwyborów.Decyzja komisji o ważności 
wyborów powinna być ostateczna.

CentrumEdukacjiObywatelskiejorganizu-
jeodkilkulatakcjępromującąbezpośred-
niewyboryprzedstawicielisamorządów
uczniowskich.Wramachkampanii„Sa-
morządymajągłos”,coroku,wostatnich
dniachwrześniamłodziludziezkilkuset
szkółwybierająswoichprzedstawicieli.
Dołączdonich!

Informacjenatematakcjiznajdzieszna
stroniewww.samorzaduczniowski.pl.
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WYBORY OPIEKUNA SU

Artykuł55(punkt5.ustęp6.)„Ustawyosystemie
oświaty”stwierdza,żeprawo wyboru nauczycie-
la, pełniącego rolę opiekuna samorządu ma sa-
morząd uczniowski –czyliwszyscyuczniowieszko-
ły.Zatemjesttoprawogwarantowaneustawowo.

Wybory w praktyce 
Niestety,wwieluszkołachpraktykawyboruopie-
kunajestinna–wyznaczagodyrektorlubrada
pedagogiczna.DlategoSejmDzieci iMłodzieży,
któregoobradyw2010rokubyłypoświęconete-
matowisamorządnościuczniowskiejzawarłwswo-
jejuchwaleprzypomnienie,żesamorządmaprawo
wyboruopiekuna

Wyboryopiekunasamorząduniemusząbyć
niewielewnoszącymplebiscytempopularności
nauczycieli.Doświadczeniepokazuje,żeucznio-
wiebardzoceniąsobiemożliwośćwyboruosoby,
zktórąbędąwspółpracowaćitraktujątenwybór
bardzopoważnie.

Niezależnieodstażuwroliopiekunasamorządu
uczniowskiegowartopoddaćswojąkandydaturę
podgłosowanieuczniówidaćsięimwybrać!

Szkolnewyboryopiekunamogąbyćzorganizowane
nawielesposobów:

À Wybory bezpośrednie,wczasiektórychopie-
kunawybierająwszyscyuczniowieszkoły.Moc-
nąstronątegorozwiązaniajestzaangażowanie
wszystkichzainteresowanychuczniów.

À Wybory pośrednie,wczasiektórychopiekuna
wybieraorganreprezentującysamorząducz-
niowski–zarządlubradasamorządówklaso-
wych.Atutemtegorozwiązaniajestmożliwość
zorganizowaniapogłębionychdyskusjiuczniów
zkandydatami..

À Wybory organizowane corocznienapocząt-
ku lubnakońcurokuszkolnegogwarantują
wszystkimuczniomszkołymożliwośćwpływu
nawybóropiekuna;

À Wybory organizowane raz na kilka latpo-
zwalająnabardziejdługofaloweplanowanie
pracyzsamorządem.

Nauczycielwybranyprzezwszystkich
uczniówszkoły,wskazanyjakoten,do
któregomajązaufanie,zktórymlubią
pracowaćiufają,żebędziedziałałwich
najlepszyminteresie,tonauczycielpozy-
tywniezweryfikowany.Wtakisposób,
ojakimniktinnyznauczycielinawetnie
możemarzyć(...).Itakinauczycielzaj-
mujejużzupełnieinnąpozycjęwszkole.

[LucynaBojarska]
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Kilka kroków do szkolnych wyborów  
opiekuna samorządu

1. Pierwszym krokiem do zorganizowania 
wyborów jest przekonanie dyrektora 
szkoły. 

Abyprzekonaćdyrektora,wartoprzygotowaćsze-
regargumentówprzemawiającychzatązmianą.
Wśródnichtakiejak:

À Mandat(ilegitymizacja),jakiopiekunowidają
wwyborachpowszechnychwszyscyuczniowie
szkoły,jestnieporównywalnielepszyodman-
datuprzekazanegoodgórnieprzezjednąosobę.

À Uczniowiewybierająnauczyciela,doktórego
majązaufanie–atylkotakiopiekunmożestać
sięgwarantemprawuczniawszkole.

À Uczniowiegłosowaćbędąnatychnauczycieli,
uktórychspostrzegająwolęienergiędodzia-
łaniaorazjednocześnienatakich,którzymogą
staćsięźródłeminspiracji,motywacjiiwspar-
ciadlauczniowskichdziałań.

À Wyborypowszechnemogązwiększyćprestiż
stanowiskaopiekuna.

2. Drugim krokiem jest przekonanie innych 
nauczycieli do kandydowania.

Wyboryniemająsensu,jeśliwystartujewnichjed-
naosoba.Imwięcejjestzgłoszonychkandydatur,

tymlepiej.Wwieluszkołachuczniomudajesię
przekonaćdokandydowaniawszystkichnauczycieli,
winnychplacówkachnadmiarinnychobowiązków
wyłączaztejmożliwośćczęśćosóbiwdniugło-
sowaniauczniowiewybierająspośródmniejszego
grona.Kluczowajesttutajzgodawszystkichpo-
proszonychokandydowanie.

3. Trzecim krokiem jest przedstawienie 
pomysłów na pracę z samorządem.

Uczniowiepowinnidokonywaćwyboruświadomie,
dlategoprzedgłosowaniemosobywybierające
(wszyscyuczniowielubprzedstawicielesamorządu)
powinnimiećmożliwośćzapoznaniasięzpomysłami
kandydatównapracęzsamorządem.Wtymcelu
wartozorganizowaćpolekcjachotwartespotka-
niezchętnymidopełnieniaroliopiekuna,naktóre
mogąprzyjśćwszyscyzainteresowaniuczniowie.

Rola opiekuna
Paradoksalnie,równieżprzyorganizacjiszkolnych
wyborówopiekuna samorząduuczniowskiego
(szczególnie jeśliodbywająsięwszkoleporaz
pierwszy)nauczyciel–obecnyopiekun,mawiele
dopowiedzenia.Prawdopodobniemłodziludziebędą
potrzebowaliwsparciawprzekonywaniudyrektora
donowegopomysłuizachęcaniudokandydowa-
nianowychnauczycieli.Przykładopiekuna,który
zgłosisiędoudziałuwwyborachibędzieotwarcie
dyskutowałzuczniamioswoichpomysłachmoże
zachęcićrównież innychpedagogówdoudziału
wwyborach.
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KARTA PRACY 4

PrzedTobączwartakartapracy.Poniżejznajdziesz
kilkapytań,którepomogąCizobaczyćsiebiejako
opiekunasamorząduuczniowskiegoterazizasta-
nowićnadzmianami,którechciałbyśwprowadzić
doswojejpracyzsamorządem.

Powodzenia!

1. JakiesąmocneisłabestronyobecnejstrukturysamorząduuczniowskiegowTwojejszkole?

Mocne strony Słabe strony

2. Conależałoby,Twoimzdaniem,zrobić,byusprawnićdziałaniesamorząduuczniowskiegowTwojejszkole?
Zapiszprzynajmniej3rzeczy.
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3. KtomożewTwojejszkolewspieraćpomysłorganizacjipowszechnychibezpośrednichszkolnychwyborów
przedstawicielisamorządówuczniowskich?Ktomożeoponować?Jakprzekonaćniechętnych?

Kto może wspierać pomysł? Kto może być niechętny? Jak przekonać niechętnych?

4. Wjakiejformienajlepiejbyłoby,Twoimzdaniem,zaprezentowaćprojektnowegoregulaminusamorządu
uczniowskiegowszystkimuczniomszkoły?





Niezbędnik opiekuna 
samorządu uczniowskiego

5 
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5.Niezbędnikopiekunasamorząduuczniowskiego

SOJUSZNICY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Sojusznicytowszystkieosoby,grupyiinstytucje,
któremogąpomócuczniomwcodziennejpracy.
Sojusznikównależydobieraćwzależnościodcha-
rakteruprojektu,posiadanychprzezuczniówza-
sobóworazrodzajuśrodkówpotrzebnychdojego
realizacji.Każdyznichmożezaoferowaćinnego
rodzajuwsparcie.

Zasady współpracy
Współpracazsojusznikiempowinnaopieraćsięna
zasadzie „wygrana – wygrana”,toznaczyobie
stronypowinnyczerpaćzewspółpracykorzyści.
Korzyściąsojusznikamożebyćzwyczajnasatysfak-
cja,alemożemuteżzależećnareklamie,rozgło-
sie,możliwościpozyskaniawaszegowsparciaprzy
własnychprojektach,itd.

Napoczątkunajlepiej,abygrupauczniówspotkała
sięiwspólniezastanowiła,czegowłaściwiepotrze-
bujądorealizacjiswoichpomysłów.Takiespotkania
możnaorganizowaćnapoczątkudziałaniasamorządu
lubnapoczątkurealizacjinowejinicjatywy.Naliście
potrzebnychrzeczymogąsięznaleźć:wydaniezgo-
dynadziałalność,pomocworganizacjispotkania,
pomocwtransporcie,pomocrzeczowa,pomocfi-
nansowa,wsparcieakcjipromującejwydarzenie.Na-
stępnymkrokiempowinnobyćzastanowieniesięnad
tym,ktomożeudzielićpomocy,którajestpotrzebna.

Potencjalni sojusznicy samorządów 
uczniowskich

À młodzieżowe rady miast –mogązwrócićsię
dowładzgminyzprośbąnp.owytyczenieście-
żekrowerowychprowadzącychdoszkół;

À samorządy w innych szkołach –mogąbyć
źródłeminspiracjiipomysłównadziałania;

À organizacje młodzieżowe–mogąpomóc
worganizacjiszkolnegobiwaku;

À instytucje kulturalne–mogąwynająćsalęna
występszkolnegokołateatralnego;

À szpitale, żłobki, domy dziecka –zapewniąza-
jęcieuczniomchętnymdopracywolontariackiej
zmłodszymidziećmi;

À rady miast, gmin lub powiatów –mogąbez-
płatniewynająćuczniompomieszczenie,np.na
organizacjęlokalnegofestiwaluróżnorodności
kulturowej;

À organizacje charytatywne –wykorzystają
wefektywnysposóbpieniądzezebranepodczas
szkolnychzbiórek;

À organizacje ekologiczne –udostępniąróżno-
kolorowekoszenaśmiecisłużącedosegregacji
odpadówwszkole;

À organizacje pozarządowe–umożliwiąza-
angażowaniewmiędzynarodowekampanie
społeczne;

À szkoły wyższe–studencipoprowadząspotka-
nieinformacyjneokierunkachstudiów.
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ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Pracawgrupiewiążesięzpowstawaniemkonflik-
tów.Każdymabowiemniecoinnepotrzeby,intere-
sy.Niezawszewszyscyjednakoworozumiejąwspól-
neustalenia.Napięciaikonfliktysąwięczupełnie
naturalnymzjawiskiem,towarzyszącymwspólnej
pracy.Sąwięcnietylkozagrożeniemaleiszansą.

Konfliktstajesięszansą,gdyzostajeujawniony
irozwiązany.Oczyszczawtedyatmosferę,umoż-
liwiakażdemuwypowiedzenieswojegozdania,

opowiedzenieoemocjachiostateczniedojściedo
rzeczywiściesatysfakcjonującegorozwiązania.

Opiekunmożepatrzećnawydarzeniaiproces
grupowyzdystansu,bardziejobiektywnie.Dlate-
goczęstojestnajlepsząosobą,któramożepomóc
wrozwiązaniuzaistniałegokonfliktu.Kluczemdo
tego,pozawoląporozumienia,jestodpowiednia
komunikacja.Nacozatemzwracaćuwagę,czego
uczniowiepowinniunikać,adoczegodążyć?

Jakich zachowań należy unikać? Jak można przeciwdziałać niepożądanym 
zachowaniom?

Obwinianie,szukaniewinnych Zachęcajdomówieniaofaktach,opisywaniasytu-
acji,nieoceniania.Postarajsięwłaściwienazwać
problemipomócuczniommyślećokonstruktywnych
rozwiązaniach.

Komunikat„Ty”(mówienieokimś,aniedokogoś;
mówieniewimieniucałejgrupy)

Zachęćuczniówdomówieniaosobie–owłasnych
emocjach,obserwacjach,otymjakieuczuciewywołuje
unichzachowaniedrugiejosoby.

Odgadywanieczyichśintencji Zachęcajuczniówdomówieniaozaobserwowanych
skutkachdanegodziałania,zapytajomotywację,
przyczynytakiegozachowania,wyboru.

Generalizacje Pytajoopiskonkretnychsytuacji,najlepiejbieżących.

Wypominanieprzeszłości Poprośoskoncentrowaniesięnawydarzeniu,wokół
któregopowstałkonflikt,spróbujdotrzećdotegoco
gospowodowało.

Występowaniezpozycjisiły Przypomnijuczniom,żekażdazosóbtaksamowierzy,
żemarację.Przypomnij,żeniemogąnarzucaćinnym
swoichrozwiązań.

Narzucanieswojejperspektywy Zachęćdowysłuchania,jaksprawawyglądazpunktu
widzeniainnychosób.

Szantaż,groźby Przypomnij,żezamiasttegokoniecznejestwspólne
szukanierozwiązań,rozważanieichkonsekwencji,jasne
komunikowanieiokreślanienaczymkażdemuzależy.
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FACYLITACJA

Opiekunsamorząduuczniowskiegoułatwiauczniom
wspólnedziałania, interweniujewmomentach
trudnychipomagarozwiązywaćpojawiającesię
trudności.Wrealizacjitychzadańpomożezpew-
nościąumiejętnośćfacylitacji.

Facylitacja(od fr. faciliter–ułatwiać)oznacza
wspieranie i ułatwianie procesu komunikacji
wgrupie.Facylitatorpomagaczłonkomgrupyzde-
finiowaćproblemy,któremusząrozwiązać.Two-
rzyatmosferę,wktórejkażdybezobawdzielisię
swoimzdaniem,nieurażającprzytyminnychinie
narzucającgopozostałym.Roląfacylitatorajest
pośredniczenieiułatwianieprzepływuinformacji
oraznadawaniestrukturydyskusji.Dążyondo
skupieniaenergiigrupywokółwspólnegocelu,dba
oto,bybyłonprzezwszystkichczłonkówgrupy
rozumianytaksamo,zapobiegadygresjomiodcho-
dzeniuodtematu.Osobafacylitującaniepowinna
podczasspotkaniawyrażaćwłasnegozdania,dzielić
siępomysłami,udzielaćwskazówek.

Abyuczestnicychcieliangażowaćsięwdyskusję,
muszączućsiębezpiecznie,wiedzieć,żeichzda-
nieniezostaniezaatakowane.Wtymcelugrupa
powinnanajpierwdobrzesiępoznać.Facylitator
musirównieżdbaćowzajemnyszacunekmiędzy
wszystkimiczłonkamigrupy.Dobrejatmosferze
sprzyjarównieżstosowaniejęzykapozytywów(np.:
corobić?cojestpożądane?cojestpozytywne?
czegochcemy?zamiast:czegonierobić?conie
jestpożądane?czegoniechcemy?).

Techniki facylitacyjne
Facylitatorzystosująwswojejpracyszeregtech-
nik,któreułatwiajądyskusję.Poniżejprzedstawia-
mywybraneznich.

Parafraza
Parafrazapoleganaopowiedzeniuwłasnymisłowa-
mitego,cozrozumieliśmyzczyjegośkomunikatu.
Dziękiniejupewniszsię,czynapewnozrozumiałeś
to,conadawcachciałprzekazać.Dajeszmuteż
poczucie,żejestsłuchany.

Pozaklasycznąparafraząmożeszzastosować
równieżtzw.parafrazę plus.Polegaonanatym,
żepowtarzaszusłyszanykomunikat,dodającdo

niegopewnewnioskiikonkluzje.Przydajesięto
zwłaszczawsytuacji,kiedychceszpodsumować
przedłużającąsiędyskusję,wyciągnąćwniosek
zczyjejśrozwlekłejwypowiedzi.Pamiętajjednak,
abyupewnićsięczy twojewnioskowanie jest
słuszne!

Zadawanie pytań otwierających
Pytaniaotwierającestymulująuczestnikówdo
udzielaniadłuższych,pełniejszychwypowiedzi.Za-
czynająsięodsłów:jak, co, kiedy, ile, gdzie, 
dlaczego.Zadaniedużejilościpytańumożliwiuzy-
skaniepełnegoobrazusytuacji,przeanalizowanie
wszystkichaspektówdanegozagadnienia,uzyska-
nieróżnychpotrzebnychinformacji.(Przykładowo:
cosięstało?cosądziszotymrozwiązaniu?jak
sądziszwczymtkwiproblem?)Możeszprosić
oskonkretyzowaniewypowiedzi,uzasadnienie
swojegostanowiska,poddawaćpoddyskusjęróż-
nehipotezy.

Pytaniamogąstymulowaćpowstanienowych
pomysłównp.:czysąinnesposoby?agdybyśmiał
podaćtrzyrozwiązaniategoproblemu…?Mogą
teżdotyczyćdalszychkrokówwpracynadprojek-
tem.Możeszteżpoprosićouszczegółowienienp.:
comiałaśnamyślimówiąc…?jakrozumiesz…?

Porządkowanie dyskusji
Gdydyskusjadotyczydośćogólniezdefiniowane-
goproblemualbodotykazagadnieniakontrower-
syjnegomożepojawićsięwniejwielewątków.
Abyutrzymaćporządekdyskusjiiwydobyćmoż-
liwiedużowniosków,wartouporządkowaćtreść
rozmów.

Podsumujdotychczasowewypowiedziwramach
pewnychwątków,następniezapytajczydobrzeto
zrozumiałeś.Dodajewentualneuwagiuczestników.
Ustalkolejność,wjakiejbędąomawianeposzcze-
gólnezagadnienia.Jeśliktóryśzwątkówzupełnie
niepasujedotematudyskusji„odstawgonapar-
king”.Możesznp.zapisaćdanąkwestięiprzykleić
nadużejkartcewwidocznymmiejscu.Poinformuj
uczestników,żerzeczyktóreznalazłysięna„par-
kingu”zostanąomówionepozakończeniudyskusji.

Jeśliwdyskusjipanujedużychaos,wartoprzy-
pomniećuczestnikomojejcelu.
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Podsumowywanie
Podsumowaniepoleganaprzedstawieniuwszystkich
dotychczasowychopinii,pomysłów,kwestii,jakiepo-
jawiłysięwdyskusji.Podsumowaniemożnastosować
nakońcudyskusji,alerównieżwtedy,gdywgrupie
pojawisięchaos,wielewątkównaraz.Podsumo-
wanieukazujepostęp,jakizrobiłagrupawszukaniu
rozwiązania,sprawdzaczywgrupieistniejezgodaco
dorozumieniapewnychkwestii,porządkujedyskusje
przezzamykanieposzczególnychwątków.

Bumerang
Facylitująckomunikacjęiprocespodejmowaniade-
cyzjiwgrupiemożnasięrównieżnatknąćnasytua-
cjękonfliktową.Konfliktmożewynikaćzróżnicyzdań
wokółkontrowersyjnegotematu,możeteżmieć
swojepodłożewbardziejskomplikowanejhistorii.
Ważne,abydyskusjanieprzerodziłasięwsprzecz-
kęczywzajemnedocinaniesobieirozgrywaniein-
terpersonalnychnapięć.Wtakiejsytuacjibardzo
ważnajestrolafacylitatora,którypowiniendbać
odobresamopoczuciewszystkichczłonkówgrupy.
Facylitatormusizachowaćneutralnośćibezstron-
nośćorazwytrwałośćiniepowinienprzyjmować
postawyobronnej.Ostrewypowiedzi,nawetjeśli
sąkierowanedociebie,zazwyczajwynikajązfru-
stracjizwiązanejzsytuacją.Technika„bumerangu”

umożliwiaprzekształcenieostrejkrytyki,personal-
nychuwagwdyskusjęnadszukaniemrozwiązań.

Sparafrazujkrytycznąwypowiedźuczestnika
wtakisposób,bydotyczyłaproblemu.Jednocześ-
nieokażzrozumieniedlaodczućautoratejwypo-
wiedzi..Zapytaj,jakiewidzimożliwościrozwiązania
problemu,zmianytejsytuacji.Jeśliwypowiedź
uderzajednakbezpośredniowdrugąosobę,prze-
rwij jąstanowczochoćbezemocji iprzypomnij
ozasadach,najakiesięwcześniejumówiliście.
Poproś,bydanaosobaskoncentrowałasięna
problemie,nasytuacji,którasięjejniepodoba.
Otoprzykład:

– Uczestnik:Tewszystkiepomysłysązupełniebez
sensu.Siedzenietutajtostrataczasu.

– Facylitator:Rozumiem,żedotychczasprzed-
stawionepomysłycięniesatysfakcjonują.Dla-
czego?Jakipomysłproponujesz?Jakiecechy
powinnomieć,wedługciebie,optymalneroz-
wiązanie?

Częstoatakwynikazchęcizwrócenianasiebie
uwagi.Dziękiwłączeniuzbuntowanegouczestnika
wprocestworzeniarozwiązań,możesz„przeciąg-
nąć”gonaswojąstronę.

Więcej informacjiotechnikach facyli-
tacjiznajdziesznastronieinternetowej
www.samorzad uczniowski.pl
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JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO DZIAŁANIA?

Jednąztrudnościnajczęściejpojawiającychsię
podczasrealizacjiprojektówjestspadającamoty-
wacjauczniów.Gdypracaokazujesiętrudniejsza
niżsiępoczątkowowydawało,pojawiająsiępierw-
szeniepowodzenia,koniecznestająsięzmiany
wcześniejzaplanowanychdziałań–wieleosóbmoże
stracićchęćdopracy.

Takimsytuacjomopiekunmożezapobiegać,dbając
oto,żebygrupaniewzięłanasiebiezbytwiele

zadańdowykonania,lubżebyniebyłytozadania
przekraczającejejmożliwości.Dziękitemuuniknie
sięrozczarowaniaiutratyprzezuczniówchęcido
podejmowaniajakichkolwiekdziałań.

Cykl trwania projektu
Spadekmotywacjijestnaturalnymetapemwrea-
lizacjikażdegowiększegoprojektu–maonzwiązek
zcyklem trwania projektu.

Jakwidaćnawykresie,napoczątkowymetapiedzia-
łaniarealizatorzysąpełnientuzjazmu–dostrzegają
dobrestronyswojegopomysłuichcądziałać.Jednak
zawszepojawiająsiętrudności,podczasgdyjeszcze
niewidaćrezultatów–tonajtrudniejszymoment
wprojekcie.Jeśligóręweźmiezwątpienieizniechę-
cenie,bardzołatwojestporzucićprojektwpołowie.

Dlategona tym etapie bardzo ważna jest rola 
opiekuna–rozmowyzgrupąnatematniepowo-
dzeń,wspólneszukanierozwiązań,wsparciewmo-
dyfikowaniuwcześniejprzyjętychplanów,atakże
wskazywanietego,cojużudałosięzrobić,dlaczego
dalszapracanadtymprojektemmasens,definio-
wanieosiągniętychsukcesów.

Napodstawie:ElsvanMourikiDannyHearty, Knowing me kno-
wing you: an intercultural training resource pack,Leargas,1999.
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Co może zrobić opiekun?
Cojeszczeopiekunmożerobić,żebywzmacniać
motywacjępracującychznimosób?

À Doceniaj! Zarównowtrakcierealizacjipro-
jektu, jak ipo jegozakończeniuważne jest
dzieleniesięswoimuśmiechemientuzjazmem.
Wartopodkreślaćkażdy,nawetdrobnyosiąg-
niętyprzezgrupęsukces.Należypamiętać,
żebywszyscywgrupieczuli,żeichaktywność
przyczyniłasiędosukcesu.

À Promuj osiągnięcia grupy.Gdziesiędaopo-
wiadajosukcesiegrupy,chwalnaforumszkoły,
przedradąpedagogiczną,dyrekcją.Napodsu-
mowanieprojektuzaproślokalnąprasę,zadbaj,
żebyrelacjeukazałysięnalokalnychstronach
internetowych.

À Rozmawiaj z uczniami i uczennicami o oso-
bistych korzyściach,jakiemogąodnieśćzak-
tywnościwsamorządzieuczniowskim–otym,
jakiezdobywająnoweumiejętności,wiedzę
iznajomości,orazcoztegomożebyćprzydatne
winnychaspektachżycia.

À Pozwól uczniom uczyć się na własnych błę-
dach. Nawetjeśliwidzisz,żeniewszystkorobią
idealnie,pozwalajimsamodzielniedochodzićdo
takichwniosków.

À Dbaj o to, żeby grupa mogła realizować włas-
ne, a nie narzucone z góry pomysły.

À Unikaj zbędnej biurokracji, wszelkie formal-
ności ograniczaj do minimum. 

À Rozmawiaj z uczniami o ich obawach. Próbuj-
ciewspólnieznaleźćrozwiązaniaróżnychprob-
lemów,szukajciepomysłównaradzeniesobie
ztrudnościami.

À Świętuj z uczniami ich sukcesy.Pokażdym
zakończonymdziałaniu,nawetniewielkim,warto
choćbysymboliczniepodzielićsięradością.

ZADANIE PRAKTYCZNE – MOTYWACJA UCZNIÓW

Nasamympoczątkupoprośuczniów,żebyzastanowilisięjakajestichmotywacjadopracy
wsamorządzieuczniowskim–dlaczegochcąsięzaangażowaćwpracęwSU?Zapiszcie
wnioskiiwracajciedonichzawszewtedy,kiedypojawisiękryzys.Wtakiejsytuacjimożesz
zachęcićuczniówdowspólnegoposzukiwaniaodpowiedzinapytania:dlaczegojużnieczerpie-
ciesatysfakcjizeswojejpracy?czegopotrzebujecie,bytęsatysfakcjęodzyskać?

Możekomuśznudziłosięciągłeprojektowanieplakatówpromującychróżneakcje?Byćmoże
ktośinnypodjąłsięzadania,zktórymsobienieradziimatrudnośćzpoproszeniemopomoc?
Kogośniesatysfakcjonujeefektswojejpracy?

Spadekmotywacjitonaturalnezjawisko.Warto,żebycałagrupabyłaświadoma,żeprędzej
czypóźniejdoniegodojdzie.Jeszczenapoczątkuzastanówciesięwspólnie,cozrobiciegdy
iwwaszejgrupiedotegodojdzie.
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FINANSOWANIE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO

Wartopamiętać,żesamorząd uczniowski nie ma 
prawa do gromadzenia i dysponowania środka-
mi finansowymi(jesttomożliwetylkowwypad-
kuszkółdladorosłych).Wszelkieśrodkifinansowe
zbieraneprzezsamorządzgodniezprawempowin-
nybyćgromadzonenakoncieradyrodzicówlub
radyszkoły(oileistniejeonawszkole).

Innymrozwiązaniemproblemunielegalnościzbie-
raniapieniędzyprzezSUjestzałożeniewszkole
spółdzielni uczniowskiej.Powołaniespółdzielni
następujepoprzezzebranieuczniówchętnychdo
udziałuwniejoraznauczyciela-opiekuna,anastęp-
niespisaniestatutu.Spółdzielniamożelegalnie
prowadzićdziałaniazarobkowe,zazwyczajprowa-
dzone(nielegalnie)przezsamorządy–możeorga-
nizowaćpłatnedyskoteki,kiermaszeciast,loterie,
sprzedażgazetki,prowadzeniesklepikuszkolnego,

produkcjęisprzedażdowolnychproduktówpośród
społecznościszkolnej.Spółdzielniauczniowskanie
musiprowadzićksięgowości,anipłacićpodatków.
Prowadzitylkozestawienieprzychodówirozcho-
dów.Takzdobywaneśrodkimogąbyćzpowodze-
niemprzeznaczanenadziałalnośćprowadzoną
przezsamorząduczniowski.

Wpraktycewiększośćsamorządów,którenie
prowadząwłasnejdziałalnościzarobkowej,ko-
rzystaześrodkówradyrodziców.Jeśli istnieje
takamożliwość,wartojużnapoczątkustaraćsię
owydzielenieosobnej(nawetjeśliniewielkiej)puli
środków,którejwydawanieuczniowiesamizapla-
nują.Posiadanie„wdyspozycji”pewnychśrodków
finansowych,któretrzebawydaćzgłową,wzmac-
niasamorząd,ajegoczłonkówuczyzarządzania
pieniędzmi.
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KOMUNIKACJA JAKO KLUCZ  
DO DOBRYCH RELACJI

Samorząduczniowskitoprzedsięwzięciegrupowe
–imwięcejosóbangażuje,tymlepiej.Jakzawsze
wtakichwypadkachkluczowajestkomunikacja
pomiędzywszystkimizainteresowanymi–dyrekto-
rem,nauczycielami,samymiuczniaminiekiedyteż
rodzicami.Dobrerelacjeztymigrupamizapewnią
samorządowiwsparciewsytuacjach,gdybędzie
onopotrzebne.

Komunikacja pomiędzy reprezentantami samo-
rządu uczniowskiego a wszystkimi uczniami
Roląopiekunasamorząduuczniowskiegojestwyjaś-
nienienowowybranymprzedstawicielomsamorzą-
du,dlaczegotakważnajestkomunikacjazwyborca-
mi–dlaczegowszyscypowinnibyćświadomitego,
codziejesięwszkoleicorobiąichprzedstawiciele.

Zachęćuczniówdowykorzystaniaprostychna-
rzędzi,abywszyscymielimożliwośćzapoznaniasię
zefektamidziałańSU:

À Zaproponujprzedstawicielomwładzsamorządu
przedstawienie się wszystkim uczniom–
naprzykładnaapelulubwczasieotwartego
spotkania.Takiewprowadzeniezachęciichdo
kontaktowaniasięzsamorządem.

À Zachęćdoodkurzeniatablicy ogłoszeń–ko-
lorowa,częstoaktualizowana,łatwodostępna
tablicatodobrenarzędziekomunikacji.

À Wspólniestwórzciezakładkęnastronieinter-
netowejszkoły.

À Podpowiedzmożliwośćzałożeniagrupylubfan 
page’anaFacebooku.Świetnyprzykładdobrze
prowadzonejstronydajeILOim.St.Dubois
wKoszalinie–zobaczipolubhttps://www.face-
book.com/rsudubois.

À NaogłoszeniaSUmożecieprzeznaczyćrubrykę
wgazecieszkolnej.

À Dobrympomysłemdorozważeniaprzezsamo-
rządjestteżelektronicznalubfizycznieistnie-
jącaskrzynkanalisty.

Komunikacja między uczniami a gronem 
pedagogicznym
Powodzeniewieluuczniowskichpomysłówzale-
żywdużejmierzeodprzychylnegonastawienia
radypedagogicznej.Takżedlaopiekunaważnejest
wsparciepozostałychnauczycieliwpracyzsamo-
rządemuczniowskim.Cozrobić,żebynauczyciele
byliprzychylnienastawienidoSU?

À Podczasktórejśzradpedagogicznychzarezer-
wujcieczasnadłuższespotkanieznowowy-
branymireprezentantamiSU.Niechopowiedzą
oswoichplanach,pomysłach,sposobiewjaki
chcąpracowaćiwsparciu,któregopotrzebują.
Pamiętajtylko,żebydaćuczniomwystarczająco
dużoczasunaprzygotowaniesię!

À Pomóżuczniomustalićoficjalnysposóbkontak-
towaniasięzdyrekcjąinauczycielami.Zadbaj,
żebybyłatobezpośredniakomunikacjamiędzy
dyrektoremauczniami.Roląopiekunaniejest
pośredniczeniewtychkontaktach.

À Postarajsię,abyreprezentanciuczniówwmia-
ręmożliwościmogliuczestniczyćwradach
pedagogicznychizabieraćnanichgłoswkwe-
stiach,któreichdotyczą.Dziękitemuzarząd
SUmożewytłumaczyćuczniompowody,dlaktó-
regozostałypodjętetakieanieinnedecyzje.
Wczasieradyuczniowiemogąteżopowiedzieć
opomysłachiproblemachsamorządu.

À Wypracujzuczniamisposób,wjakibędąspra-
wozdawaćdyrekcjiswojedziałania.Pamiętaj:to
zadaniemuczniówjestpisanierelacji,sprawo-
zdańipodsumowań.

À Postarajsięznaleźćwgroniepedagogicznym
kilkusojuszników,którzyrównieżbędąadwoka-
tamiracjonalnychpomysłówzgłaszanychprzez
uczniów.Wczasieradypedagogicznejmożecie
równieżprzedyskutowaćmożliwośćwspólnej
opiekinadsamorządemuczniowskimprzezwię-
cejniżjednegonauczyciela.Topraktykapopu-
larnawniektórychszkołach.
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Jak przygotować się do negocjacji 
z dyrektorem?
Możesięzdarzyć,żeuczniowiebędąpotrzebowali
twojegowsparciawnegocjacjachzdyrekcją.Jak
przygotowaćdonichmłodzieżisiebie?Poniższe
wskazówkimożeszwykorzystaćrównieżwrela-
cjachzrodzicami,uczniamiiinnyminauczycielami.

À Zbierzwszystkiekonieczneinformacjedoty-
cząceorganizacjiprzedsięwzięcia,kosztów,
potrzebnegoczasuikoniecznejpomocy.

À Gdyuczniowiebędązbieraćargumentypopiera-
jącewaszpomysł,zastanówsię,jakiekorzyści
zrealizacjiichpomysłubędziemiaładyrekcja
icałaszkoła.

À Pomóżuczniomprzygotowaćkilkawersjiwa-
szejinicjatywy–odnajbardziejwymagającej
poprostsze.Zastanówciesię,zczegomożecie
zrezygnować,acojestnaprawdępotrzebne.
Możesięokazać,żeustąpieniezrzeczy,na
którejwammniejzależyumożliwiosiągnięcie
najważniejszychcelów.

À Rozważciewspólnie, jakie najmniej satys-
fakcjonujące rozwiązanie jesteście skłonni
zaakceptować.

À Przedspotkaniemmożeszprzekonaćdoswojego
pomysłuinnychnauczycieli,którzymogąpóźniej
wesprzećwasząargumentację.

À Włączdyrekcjęwposzukiwanierozwiązań–gdy
napotkasznaopór,zapytaj,jakiealternatyw-
nerozwiązaniawidzi.Angażującdrugąstronę
wewspólneposzukiwanienajlepszegowyjścia
możeszsprawić,żezacznieonautożsamiaćsię
zproblemem.

Jak budować dobre relacje z Radą 
Rodziców?
Uczniowieodczuwajączasaminiechęćdowspół-
pracyzradąrodziców,obawiającsię,żebędzie
ograniczała ichautonomię.Wartozastanowić
sięwspólnieznimi,jakiekorzyścimogąwynikać
zuczynieniaradyrodzicówichsojusznikiem(np.
możliwośćuzyskaniadofinansowaniaześrodków
RR,pomoctechniczna).

Ustalcieterminwspólnegospotkania,naktórym
reprezentanciSUbędąmogliprzedstawićsiebie,
swojeplany ioczekiwaniaorazpoznaćsposób
działaniaradyrodziców.Takiezebraniemożeteż
posłużyćustaleniuformuływspółpracy.

Wczasiespotkaniawartowspólnieposzukaćod-
powiedzinapytania:

À Najakichzasadachchcemywspółpracować?

À Czegoodsiebieoczekujemyiktórezewzajem-
nychoczekiwańjesteśmywstaniespełnić?

À Czymamyjakieśpomysłynawspólnedziałania?

À Jakczęstochcemysięspotykać?

À Wjakisposóbbędziemysiękomunikować?Czy
wyznaczamydotegokonkretneosoby?

Nawetjeśliwspółpracamabyćdosyćluźnawarto,
abyrodzicewiedzieli,zkimbędąwspółpracować,
gdyzajdzietakapotrzeba.

Zadbajoto,byprzedspotkaniemuczniowiezapo-
znalisięzeswoimiprawami.Przypomnijim,żesą
reprezentantamiśrodowiskauczniowskiego,niesą
zatemzobowiązanidorealizowaniapomysłówrady
rodziców.Jakwewszystkichrelacjach,dobrajest
otwartość,aleważnajestrównieżasertywność.
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WŁĄCZANIE UCZNIÓW W DZIAŁANIA 
SAMORZĄDU

Zadaniemopiekuna,a takżewładzsamorządu
wkażdejszkole,jestdoprowadzeniedosytuacji,
wktórejjaknajwięcejosóbangażujesięwaktyw-
nościsamorządu.Dziękitemusamorządprzestaje
byćorganemzajmującymsiętylkodyskotekami
iinnymiimprezamiszkolnymi,astajesięprawdzi-
wymsamorządem,czyliorganemreprezentującym
wszystkichuczniówwszkole.

Co można zrobić, by więcej osób angażo-
wało się w działania?
Pomysły, które toułatwiająpojawiają sięwe
wszystkichrozdziałachtegoprzewodnika,poniżej
zebraliśmyjeponownie.

À Powszechne i otwarte dla wszystkich wy-
bory z barwną i żywą kampanią wyborczą.
Imwiększagrupauczniówpoznakandydatów
dowładzsamorządu,tymwiększaszansa,że
powyborachzwrócąsiędonichzeswoimipro-
pozycjamidziałań.

À Włączanie samorządów klasowych w pracę 
samorządu ogólnoszkolnego.Roląprzewodni-
czącychklasmożebyćkonsultowaniepomysłów
władzcałegoSUzuczniamiwichklasach,atak-
żezbieranieopiniiipomysłówodklasiprzeka-
zywanieichwładzomSU

À Otwarte dla wszystkich debaty, konsulta-
cje.Władzesamorząduuczniowskiegopowinny
zachęcaćuczniówszkołydozabieraniagłosu
wważnychdlaszkołysprawach,atakżedowy-
powiadaniasięnatematdziałańjużrealizowa-
nychprzezsamorząd.Dobrąformąsąotwarte
debatyidyskusje,,forumścienneorazsondy
iankietynaportalachspołecznościowych.

À Dobra polityka informacyjna.Zadaniemwładz
SUjestmożliwieszerokieinformowaniespołecz-
nościuczniowskiejopodejmowanychprzezsie-
biedziałaniach,atakżeowydarzeniachzżycia
szkoły.
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TRUDNE MOMENTY  
– JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?

Samorządyuczniowskie,nawettenajlepsze,na-
potykająpodczasswojejdziałalnościbardzowiele
różnychproblemów.Częstosąonepodobnedo
tych,zktórymiborykająsiędorośli,jednakbywają
teżitakie,którewynikajązespecyfikiprojektów
młodzieżowych.Abysamorządmógł sprawnie

funkcjonowaćiniepopadłwstagnacjęprzykilku
pierwszychprzeszkodach,wartowiedzieć,jakso-
biezowymiproblemamiradzićorazjakimprze-
ciwdziałać.Poniżejzamieszczamylistęnajczęściej
spotykanychproblemówipomysłynato,jaksobie
znimiradzić.

Jaki problem  
może się pojawić?

Jak sobie z nim radzić?

choroba
jednegozuczniów

dublerzyustaleninapoczątkulubwtrakcierealizacjiprojektu;
rozłożenieodpowiedzialnościnagrupę2-3uczniów;

niedotrzymanie
terminów

sprawdzanie„krokpokroku”postępów,punktykontrolne;
konstruktywnarozmowazosobąodpowiedzialnąza„obsuwę”;
systematycznespotkaniairozmowaotym,cojużzostałozrobione,acojeszczenie;

lenistwo jasnekryteriaiobowiązkikażdegoczłonka(najlepiejspisane);
nagradzanieidocenianienajmniejszychsukcesów;
wskazanienakorzyścimożliwedouzyskaniajakorezultatpracy;

braksojuszników wyznaczenieosóbodpowiedzialnychzakontaktyzsojusznikami;
„burzamózgów”nadtym,ktojeszczemógłbypomóc;
poszukiwaniealternatywnychźródełpomocy(rodzina,znajomi,pracownicyszkoły);

zmęczenieuczestników motywowanie;
odpowiednierozłożenieobowiązkównakażdegoczłonka;

słaba„baza”szkolna skorzystaniezinnejbazyzasobów,np.muzeum,domkultury,innaszkołaitp.;
próbapozyskanianowychzasobówodsponsorów;

trudnawspółpraca
zdyrekcjąiradą
pedagogiczną

negocjacje;
włączenienauczycieliidyrekcjiwprojekt;

brakpromocjiprojektu wyznaczenieosóbodpowiedzialnychzapromocję;
nawiązaniewspółpracyzlokalnymimediami;

kłopotyorganizacyjne stworzeniegrafikuzpodziałemzadańiról(patrzstr.39)
pomoczzewnątrz,np.nauczyciele,rodzice

problemyzpieniędzmi
nadziałalność

publikacjewlokalnejgazecie;
zamieszczaniereklamwgazetceszkolnejczypodczasimprez;
prośbaodofinansowanieodwładzszkołyczyorganizacjipozarządowych.
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KARTA PRACY 5

PrzedTobąpiątakartapracy.Poniżejznajdziesz
kilkapytań,którepomogąCizobaczyćsiebiejako
opiekunasamorząduuczniowskiegoterazizasta-
nowićnadzmianami,którechciałbyśwprowadzić
doswojejpracyzsamorządem.

Powodzenia!

1. Jedenzaktywnychwsamorządzieuczniówzobowiązałsięprzygotowaćpre-
zentacjędotyczącąplanówSUnanajbliższyrok.Uczniowiemająprzedstawićją
nanajbliższejradziepedagogicznej.Spotykaszsięznimiwcześniej,byobejrzeć
prezentacjęiprzemyślećewentualnepoprawki.Prezentacjajestciekawa,ale
niektóreslajdyzawierająbardzodużotekstuisąprzeztonieczytelne.Wczęści
dotyczącejwsparciazestronynauczycielipojawiająsięstwierdzeniatakiejak
„żądamy”„domagamysię”etc.Jakzareagujesz?

2. Dwóchuczniów,którzymieliwspólniezająćsięzaproszeniemgościnadoroczny
festiwalcharytatywnypokłóciłosię.GdyKubapoprosiłJarka,żebytoonrozniósł
zaproszenianajważniejszymgościom,usłyszałwodpowiedziNigdy nie można na 
Ciebie liczyć, zawsze kończy się tak, że to ja odwalam za Ciebie całą robotę, a Ty zgarniasz 
pochwały. W zeszłym roku było tak samo. Zależy Ci tylko na byciu gwiazdą. Myślisz, że 
ludzie Cię lubią, a tak naprawdę wszystkich wkurzasz. Jakpowinienbyćskonstruowany
komunikatJarka,żebyrozwiązaćproblembezpotęgowaniakonfliktu?
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3. Wponiższejtabelispisz,co,Twoimzdaniem,najbardziejmotywujeposzczególnych
uczniówaktywniedziałającychwsamorządzie.

Imię Co najbardziej motywuje tę osobę?

4. ZastanówsięcomotywujeCiędobyciaopiekunem?Jakieczynnikimogąspowo-
dować,żeTwojamotywacjaspadnie?

Motywuje mnie Demotywuje mnie

MojąnajwiększąmotywacjądobyciaopiekunemSUjest:





Wybrane programy Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Młody Obywatel
Celemprogramujestpromowaniewiedzynatematspo-
łecznościlokalnejorazpokazaniesposobów,dziękiktórym
uczestnicymogąaktywniedziałaćwswoimnajbliższym
otoczeniu.Bohateramiprojektusąmłodziludzie,którzy
przywsparciudorosłych,wyruszająwteren,abyzba-
daćswojąokolicęanastępniezaplanowaćdziałanianajej
rzecz,np.stworzyćeko-trasę,nakręcićfilmpromujący
miejscowość,zorganizowaćkampanięspołecznąporusza-
jącąważnydlamieszkańcówproblem.
Więcejinformacjinawww.ceo.org.pl/mlodyobywatel. 

działasz.pl 
Toportaltworzonyprzezmłodychludzidlaichrówieśni-
ków–osób,którechciałybyzacząćdziałać,aleniemają
pomysłunapierwszeinicjatywyoraztych,którejużpod-
jęłydziałaniaiszukająpraktycznychporad.Działasz.plto
równieżźródłoinformacjinatematdziałańkierowanych
domłodzieżyisiećmłodychliderów.
Więcejinformacjinawww.działasz.pl.

Poczytaj mi, przyjacielu
Celemprogramujeststworzeniemłodymludziommoż-
liwościzdobyciapierwszegodoświadczeniawolontaria-
ckiegowpostaciczytaniamłodszymizainspirowanieich
dopodejmowaniakolejnychdziałań.Wramachprogramu
młodziludzieprzygotowująregularnespotkaniaczytelni-
czedlaprzedszkolaków,młodszychkolegówikoleżanek
zeszkół,świetlic,domówdzieckaczyszpitali.Jestto
świetnaokazjadorozwojukreatywności,pewnościsiebie
inawiązanianiezapomnianychrelacjimiędzywolontariu-
szamiamaluchami.
Więcejinformacjina www.ceo.org.pl/poczytaj.

Sejm Dzieci i Młodzieży
WspólnainicjatywaKancelariiSejmuRP,Ministerstwa
EdukacjiNarodowejiCentrumEdukacjiObywatelskiej,
wramachktórejmłodziludziecoroczniespotykająsię
wparlamencie1czerwca,bydyskutowaćosprawachdla
nichistotnych.Wramachrekrutacjikandydaciwykonują
wswoichszkołachzadaniaocenianeprzezekspertów.
PosłowieiposłankitegoSejmuwspólniedebatująiprzyj-
mująuchwałępodsumowującądyskusję.
Więcejinformacjinawww.ceo.org.pl/sejmmlodziezy.

Filmoteka szkolna. Akcja!
Wkażdejszkoleponadpodstawowejznajdujesięzestaw
filmówFilmotekaSzkolna.Filmyiopracowanemateriały
pomocniczesąwykorzystywaneprzezdyskusyjnekluby
filmowe–młodzieżorganizujeprojekcje,prowadzidysku-
sjeidebaty,ćwiczysięwrolikrytykówfilmowych,kręci
własnemateriałyfilmowe.Programjestprowadzonywe
wspólpracyzPolskimInstytutemSztukiFilmowej.
Więcejinformacjinawww.ceo.org.pl/filmotekaszkolna.

Młodzi przedsiębiorczy
Naspecjalniezaprojektowanejplatformieinternetowej
uczniowiezmagająsięzzadaniamizzakresuekonomii
igospodarkirynkowejorazzakładająiprowadząwirtualne
firmy.UdziałwprogramieMłodziPrzedsiębiorczypomaga
nauczyćsię,jakorganizowaćirealizowaćdziałaniazespo-
łowe,zarządzaćpracąwłasnąiinnych,uzyskiwaćidawać
informacjezwrotne.Pokazuje,wjakisposóbdysponować
ograniczonymiśrodkamimaterialnymi,analizowaćryzyko,
promowaćswojepomysły.
Więcejinformacjinawww.ceo.org.pl/przedsiebiorczy.


