
ANKIETA – SAMORZĄD NA SZÓSTKĘ 
 

Analiza i wnioski  

W ankiecie przeprowadzonej w dniu 6 października 2014 r. wzięły udział 73 osoby z wszystkich klas 

technikum. 

 

1. Czy uważasz, że Samorząd Uczniowski jest potrzebny w naszej szkole? Uzasadnij swoją 

odpowiedź.  

Odp: Wskazało: 

 Tak 51 

 Nie 11 

 Nie wiem 11 

brak uzasadnienia 

 

2. W jakie działania powinien angażować się najczęściej Samorząd Uczniowski? 

/Możesz udzielić wielu odpowiedzi/ 

Odp: Wskazało: 

 organizacja imprez 53 

 wolontariat   25 

 organizacja konkursów, 25 

 organizacja zawodów szkolnych, 34 

 współorganizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, 7 

 porządkowanie terenu szkoły, 26 

 rozwój zawodowy, 9 

 promowanie szkoły w środowisku lokalnym, 19 

 inne: uczniowie wskazali wycieczki 2 

 

3. W jakie działania wspierające pracę Samorządu TY możesz się włączyć? 

/Możesz udzielić wielu odpowiedzi/ 

Odp: Wskazało: 

 organizacja imprez  32 

 wolontariat   18 

 organizacja konkursów, 16 

 organizacja zawodów szkolnych, 22 

 współorganizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, 6 

 porządkowanie terenu szkoły, 8 

 rozwój zawodowy, 10 

 promowanie szkoły w środowisku lokalnym, 7 

 inne: wycieczki 5 

 

4. Z kim powinien współpracować Samorząd Uczniowski? 

/Możesz udzielić wielu odpowiedzi/ 

Odp: Wskazało: 

 nauczyciele 47 

 pedagog szkolny  30 

 dyrekcja szkoły  29 

 Rada Rodziców  24 

 inne: z uczniami 9 

 



5. Co powinno być elementem napędzającym działania Samorządu Uczniowskiego? 

/Możesz udzielić wielu odpowiedzi/ 

Odp: Wskazało: 

 nauczyciele 20 

 potrzeby uczniów 50 

 sytuacje okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Otwarty 

Szkoły itd...) 

27 

 

6. Gdybyś miał/miała wpływ na pracę SU co zmieniłbyś/ zmieniłabyś w planie pracy Samorządu 

Uczniowskiego? 
 

Odp: Wskazało: 

 Organizowanie imprez (jakich?)  dyskoteki (4), zawody sportowe (3) 35 

 Organizowanie wsparcia w nauce (z jakich przedmiotów)   j.ros. (1) 7 

 Organizowanie większej ilości konkursów (jakich?)  historyczny (1) 16 

 Inne 0 
 

7. Czy Samorząd Uczniowski powinien organizować spotkania, podczas których każdy uczeń 

mógłby przedstawić swoje propozycje zmian i pomysły dotyczące działań SU? 

Odp: Wskazało: 

 Tak 31 

 Nie 21 

 Nie wiem 17 

8. Co sądzisz o wyborach do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole? 

Odp: Wskazało: 

 Nie mam żadnych zastrzeżeń. 27 

 Chciałbym/ chciałabym lepiej poznać kandydatów i ich programy. 17 

 Wybory są nudne, za bardzo mnie nie interesują 19 

 Inne: /są podstawione/? 3 

9. Co według Ciebie należy zrobić, aby zmobilizować Twoich rówieśników do działania 

w Samorządzie Uczniowskim?  

Odp: nagrody, punkty (6) 
 

10. Co chciałbyś zmienić w funkcjonowaniu Samorządu Szkolnego w Twojej szkole? 

Odp: poważnie traktować pomysły uczniów (1), spotkania z S.U (3), zlikwidować (1) 

 

Analiza: 

Zdecydowana większość uczniów rozumie potrzebę funkcjonowania S.U. w szkole. 

Uczniowie chcą włączać się aktywnie w przygotowania imprez, uroczystości, inicjatyw. Wielu uczniów 

chętnie zadeklarowało pomoc w kilku różnych formach wspierania pracy samorządu. 

Uczniowie wskazywali, że działania S.U. w dużej mierze powinny odbywać się we współpracy 

z nauczycielami oraz Radą Rodziców. 

Według ankietowanych to potrzeby uczniów powinny być  elementem najważniejszym w działaniach 

samorządu i organizowanie imprez dla uczniów (50). 

Niewielu ankietowanych chciałoby wsparcia w nauce, lub uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. 

Wielu ankietowanych chciałoby spotkań z S.U. aby mieć możliwość przedstawienia propozycji działań. 

Ankietowani chcieli by lepiej poznać kandydatów oraz ich programy działania. 

Wnioski:  

Zaangażować uczniów do współpracy z S.U. na rzecz szkoły. Powołać grupy wspierania (Współpraca 

i Inicjatywy –  wypracować plan działania, cele grup oraz formy pracy. Zaproponować współpracę 

nauczycielom). Zaplanować cykliczne spotkania z uczniami. Przyjąć formę kontaktów: ankiety, 

komunikacja przez e-mail.  


