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SŁOWO WSTĘPNE PROF. NADZ DR. HAB. JACKA KURZĘPY

Szanowni Czytelnicy,

Natomiast samorząd szkolny - uczniowski, jest emanacją - czyli formalną
odpowiedzią na ideę samorządności uczniowskiej. Znaczy to, że oto Wy uczniowie
macie zgodnie z prawem, możliwość samo rządzenia się w swoje placówce.
Oczywiście nie możecie tego podejmować w oderwaniu od innych głównych graczy
instytucjonalnych
i
formalnych,
a
takimi
są
nauczyciele
skupieni
w radzie pedagogicznej, Wasi rodzice, skupieni w radzie szkoły oraz organu
prowadzącego jakim jest (sformalizowany samorząd) Urząd Miasta, Urząd Gminy,
Starostwo. Co to znaczy samo rządzić się w szkole? To znaczy w rozsądnym
i mądrym dialogu z dorosłymi podejmować, inicjować, uczestniczyć w rozmaitych
inicjatywach dotyczących konkretnej społeczności szkolnej!
Samorządność nie dokonuje się w jakiejś próżni, jest związana z konkretnymi ludźmi,
instytucjami, relacjami między nimi, dokonuje się także w określonym czasie
i przestrzeni. Nie jest bytem samym w sobie- jest ideą bardzo wyraźnie
skonkretyzowaną, a tym konkretem jest: samorząd uczniowski - konkretne, znane z
imienia i nazwiska osoby, które zostały przez Was wytypowane do tego ciała
przedstawicielskiego, w oparciu o wewnętrzny regulamin szkoły.
Skoro już wiemy czym jest samorządność (idea), a czym samorząd (struktura) - warto
zastanowić się, co stanowi o jego sile, dynamice, autentyzmie, czyli tym, co
powoduje, że pomysły programowe, imprez, tzw. życia szkoły, ale i decyzje
organizacyjne są przez społeczność uczniowską akceptowane i uznawane za własne.
Prawdopodobnie kryteria tego autentyzmu można wymienić w następującej liście:
autentyczny- wolny od nacisków dorosłych- wybór członków do samorządu; to, że
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znacie mnie już na tyle, gdyż w roku ubiegłym dane mi było pisać „wstępniak” do
publikacji o Młodzieżowych Radach Miast w Polsce, która to publikacja była także
owocem trudu, namysłu i pracy RDiM RP przy MEN, że nie zdziwi Was ani forma, ani
styl mojej refleksji. Zachęcam do pójścia moim tropem… Czy Rada Dzieci i Młodzieży
jest emanacją takiego najważniejszego Samorządu Uczniowskiego - bo przecież
są zlokalizowani przy samym Ministrze Edukacji Narodowej? Odpowiedź znajduje się
zarówno w zarządzeniu Ministra powołującym RDiM, jak i naszej wiedzy o tym czym
jest samorząd i samorządność uczniowska. Tutaj rozwiewając wszelkie wątpliwości
odpowiem krótko, że nie jest, gdyż wypełnia zupełnie inne zadania i pełni inną rolę
niż to co przypisane jest samorządom uczniowskim. Owszem reprezentuje Wasze
interesy, walczy o Wasze sprawy, niemniej wyłonione jest w innej procedurze, nie ma
także w obowiązku odpowiadać wprost na potrzeby jednostkowej szkoły, placówki.
Musi natomiast obejmować swoja refleksją, namysłem przestrzeń systemowo,
całościowo, populacyjne.
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kandydaci autentycznie mają motywację do działania, mówiąc wprost chcieli w nim
być, a nie „tak wyszło, że się załapałem”; podejmuje istotne z punktu widzenia
uczniów problemy i stara się wypracować model ich rozwiązywania w oparciu
o konsultacje z większością uczniów; nie są w nim po to, „żeby się komukolwiek
podlizywać i sobie coś załatwić”, tylko stanowią pierwszą linię dialogu
z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, którzy mają także swoje pomysły jak powinno
wyglądać życie w „naszej szkole”. Samorząd więc jest ważną instytucją w szkole.
Przydatną w organizowaniu życia wspólnoty uczniowskiej, ale i dobrym miejscem
do negocjowania spraw spornych, trudnych, kontrowersyjnych. Jest to także
wspaniała szkoła demokracji, tak się składa, że samorząd szkolny jest tym pierwszym
doświadczaniem bycia czyimś reprezentantem! A to nie jest łatwe, żeby porzucić swój
egoizm i „skoro jestem tak blisko władzy (czytaj ważnych osób nauczycieli), to mogę
zadbać o swoje, a nie koniecznie o innych”, żeby porzucić także myślenie „ja wiem
lepiej od nich, ostatecznie to ja jestem w Samorządzie”! Wszystko to jest kuszące,
trudne do odparcia, a jednocześnie zobowiązuje członka Samorządu do aktywności,
choćby
pozostali
uczniowie
(koleżanki
i
koledzy)
mieli
wszystko
w nosie- „to ty jesteś w samorządzie to rób!” - często mówią.
A mimo tego wszystkiego warto być aktywnym, warto doświadczać członkostwa
w samorządzie szkolnym, to procentuje niebywale w przyszłości. Weź to pod uwagę,
jedno jednak miarkuj, bycie w samorządzie nie upoważnia Cię
w żadnym stopniu do oczekiwań, że dostaniesz lepszą ocenę „za zasługi”, że będzie
ci łatwiej. Gdyż Twoją główną powinnością jest zdobywać wiedzę, uczyć się na serio,
a nie poprzez różne kombinacje. Bycie członkiem samorządu to ciężka praca, ale
i wyróżnienie, to zaszczyt. Wszak jest Was niewielu w stosunku do ilości wszystkich
uczniów w waszej szkole. Prestiż tej szkoły, jej znaczenie i rozpoznawalność
w mieście, gminie, powiecie jest wspólnym dokonaniem uczniów (w tym samorządu)
jak i nauczycieli i rodziców. Każdy z Was pracuje na wspólny „rachunek”, chlubę lub
zgubę Waszej wspólnej szkoły!
Raport, który przed Wami opisuje poprzez zestawienia tabelaryczne i wykresy, co się
dzieje w obszarze samorządności szkolnej w Polsce. Jest to kolejny udany owoc
kolejnej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej.
W sensie reprezentatywności badań zachowuje ten walor, realizatorom badań udało
się dotrzeć do….placówek w całej Polsce. Uzyskane odpowiedzi mają zatem
charakter wiążący dla rzetelnego opisu kondycji samorządów uczniowskich, tym jakie
są ich atuty, gdzie słabości, jaka jest rola opiekunów, jakie formy działalności i
aktywności dominują, kto częściej (dziewczęta/ chłopcy) w nim się aktywizują; jaki
repertuar problemów najczęściej je zajmuje.
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Z uwagi na to, że przez ostatnie 3 lata towarzyszyłem pracy RDiM RP, pozwólcie,
że w tym słowie wstępnym wyrażę wielkie uznanie dla Was członków minionych
i aktualnej kadencji za pracę jaką wykonywaliście, żarliwość i pomysłowość,
nieustępliwość w dbanie o sprawy młodzieży, której rzecznikami jesteście.
Dobrze jest także podziękować dorosłym, tym, którzy w samym ministerstwie otoczyli
Was kompetentną i dyskretną pomocą, na tyle dyskretną, że nie uzurpującą sobie
praw do narzucania wam jakiś poglądów, czy zachowań, aktywności. Władza ma
w sobie takie pokusy, w doświadczeniu RDiM RP szczęśliwie udało nam się tym
pokusom nie ulegać. Obie strony zatem Młodzi i Dorośli zachowali się jak należy
i za to Wam dziękuję i dzielę się nadzieją, że sama formuła takiej Rady się nie
wyczerpała, niech zatem TRWA!

Wstęp

Prof. Jacek Kurzępa
Poseł VIII kadencji
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SŁOWO WSTĘPNE RZECZNIKA PRAW DZIECKA

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" –
te słowa powinny być zapisane wielkimi literami
i umieszczone nad wejściem do każdej polskiej
szkoły. Antyczna sentencja, która przez wieki
nie straciła na aktualności, przypomina
o fundamentalnej zasadzie, że to szkoła jest dla
ucznia, dla jego przyszłości, a nie uczeń dla
szkoły. Nader często się o tym zapomina,
traktując szkołę jak bezduszny mechanizm,
który ma po prostu działać - z korzyścią czy bez
korzyści dla uczniów, byle był dobrze
naoliwiony. Widać to choćby przy okazji sporów
o funkcjonowanie systemu oświaty, w których
umyka dobro dzieci.
Uczniowie powinni mieć pewność, że ich
potrzeby są ważne, a oni sami wspólnie
z dorosłymi kreują szkolną rzeczywistość. Brak
klimatu do życzliwej współpracy może
powodować, że dzieci będą się czuły
wyobcowane, a to z kolei może stać się poważną przeszkodą w budowaniu relacji
i poczucia wspólnoty szkolnej społeczności.
Jako Rzecznik Praw Dziecka czynię i będę czynił wszystko, by głos uczniów był
wysłuchiwany w każdej szkole i brany pod uwagę przy organizacji edukacji.
Najlepszym wyrazicielem tego głosu jest samorząd uczniowski. Daje on możliwość
udziału w sprawach szkoły, uczy współpracy i zarządzania własną aktywnością. Jest
po prostu szkołą życia. Przecież równie ważne, jak świetne wyniki testów, są
umiejętności budowania relacji w grupie, podejmowania dyskusji, działań na rzecz
najbliższego otoczenia. W tym kontekście samorząd uczniowski stanowi pierwszą
ważną lekcję odpowiedzialności za budowanie wspólnej rzeczywistości.
Dlatego z ogromnym zadowoleniem przyjąłem inicjatywę Rady Dzieci
i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, mającą na celu przygotowanie
Raportu o Samorządach Uczniowskich. To ważny głos w dyskusji nad przyszłością
współczesnej szkoły oraz nad rolą ucznia w procesach edukacji i wychowania. Mam
nadzieję, że publikacja Raportu wywoła konstruktywną dyskusję na temat praw
dziecka w szkole i możliwości ich egzekwowania także za pośrednictwem
samorządów uczniowskich. Takie działania byłyby bardzo ważnym elementem
edukacji dzieci i młodzieży. Zachęcam nauczycieli do partnerskiego podejścia do
inicjatyw uczniowskich samorządów. Rozmowa z młodymi ludźmi (ale nie przemowa!)
jest przecież najskuteczniejszą metodą wychowawczą.
Rzecznik Praw Dziecka
Mikołaj Pawlak
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Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło, że możemy zaprezentować efekty naszej półrocznej pracy
dotyczącej samorządów uczniowskich w Polsce. Mamy nadzieję, że lektura analizy
wyników badań oraz rekomendacji sprawi, że praca związana z samorządem
uczniowskim będzie jeszcze bardziej efektywna oraz przyniesie Państwu wiele
pozytywnych doświadczeń.

Obszar działalności samorządów uczniowskich jest badany przez socjologów
i specjalistów w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych Polaków. Na wiele
postawionych przez nas pytań przed rozpoczęciem pracy nad niniejszym raportem
znaleźliśmy odpowiedź w innych publikacjach. Postanowiliśmy więc poszukać
odpowiedzi na pytania, które mimo codziennej styczności z samorządami
uczniowskimi pozostawały dla nas tajemnicą. Żeby poznać realny obraz sytuacji
poprosiliśmy o zdanie bohaterów naszego dzieła, a więc samych zainteresowanych
– uczniów oraz opiekunów samorządów uczniowskich. Zaangażowanie przerosło
nasze najśmielsze oczekiwania, za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Niech
niniejszy raport będzie wyrazem wdzięczności oraz swojego rodzaju nagrodą
za poświęcony przez Państwa cenny czas.
Jako młodzi ludzie słusznie oczekujemy wsparcia ze strony dorosłych, którzy
szczególnie w procesie edukacji odgrywają szczególną rolę z punktu widzenia dzieci
i młodzieży. Właśnie dlatego nasz obszar badawczy obejmuje zarówno opiekunów
jak i członków samorządów uczniowskich w całej Polsce. Młodzi ludzie potrzebują
wsparcia i rad ze strony doświadczonych specjalistów, natomiast dorośli powinni
oczekiwać przekazywania propozycji oraz cennych wniosków skierowanych przez
dzieci i młodzież. Międzypokoleniowe współdziałanie przynosi radość i satysfakcję
płynąca z efektów realizowanych projektów. Dobre wykonanie tego zadania często
stanowi spore wyzwanie.
W związku z tym chcielibyśmy serdecznie podziękować Minister Edukacji Narodowej
Pani Annie Zalewskiej oraz kierownictwu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
13
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Dzięki działalności w samorządzie uczniowskim uczniowie zdobywają niezwykle
cenną wiedzę na temat tego jak realizować projekty, radząc sobie z ciężkimi
sytuacjami, ale jednocześnie pozyskując nowe przyjaźnie i znajomości, które często
utrzymują się do dorosłości. To właśnie w samorządzie uczniowskim wiele młodych
osób podejmuje decyzję dotyczącą dalszej ścieżki kariery. Tutaj też uczniowie
doświadczają często po raz pierwszy ogromnej radości z pomagania innym
i współdziałania – uczą się cennych wartości, które zabierają w podróż zwaną
dorosłym życiem.

a w szczególności Dyrektorowi Generalnemu Panu Sławomirowi Adamcowi
za wsparcie i zaufanie przy realizowanych przez nas zadaniach i wypracowywanych
propozycjach. Współdziałanie na szczeblu centralnym powinno stanowić wzór do
naśladowania. Uważamy, że praca nad utworzeniem raportu „O Samorządach
Uczniowskich” oraz sam efekt końcowy jest dowodem na owocną współpracę
między decydentami a dziećmi i młodzieżą – głównymi adresatami systemu edukacji
w Polsce.
Serdecznie dziękujemy również Pani Annie Radeckiej - dyrektor Ośrodka Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą za ogromną pomoc w zbadaniu działalności
samorządów uczniowskich w polskich szkołach na całym świecie, które wchodzą
w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dziękujemy również
pracownikom Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji
za nieocenioną pomoc w pracy nad powstającym raportem.

Wstęp

Życzymy owocnej lektury oraz przynoszącej satysfakcję pracy na rzecz aktywności
samorządów uczniowskich w Polsce!
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Cele i założenia dokumentu
Każdy projekt zaczyna się od określenia problemu oraz sformułowania celów,
które stanowią fundament przedsięwzięcia. To podstawowa wiedza, której można
doświadczyć również poprzez działalność w samorządzie uczniowskim. Bez
określenia celów łatwo wpaść w pułapkę w projekcie oraz pogubić się w ogromie
pracy. Dlatego też poniżej prezentujemy cele, które towarzyszyły nam od początku
pracy nad raportem, a więc od listopada 2018 roku.

Kompleksowa analiza stanu obecnego stanowi punkt wyjścia do sformułowania
danych dotyczących działalności samorządów uczniowskich w Polsce. Jest też
podstawą do przedstawienia konkretnych i prawidłowych rekomendacji. Dlatego też
celem raportu „O Samorządach Uczniowskich” poznanie elementów, które
funkcjonują dobrze oraz tych, nad którymi należy jeszcze pracować. Tworzymy raport
po to, aby samorządy uczniowskie w Polsce wykorzystały swoje mocne strony oraz
otrzymały wskazówki dotyczące lepszego działania w obszarach, które wymagają
jeszcze poprawy.
2) Integracja środowiska samorządów uczniowskich w Polsce
Często dzieje się tak, że organizacje o podobnym profilu działalności mierzą się
ze wspólnymi problemami. Po jakimś czasie pojawia się jednak szansa na rozwiązanie
trudnej sytuacji lub procesu zaburzającego efektywność pracy uczniów. Właśnie
dlatego warto korzystać z doświadczenia osób, które miały kiedyś do czynienia ze
wspomnianym problemem i potrafiły go rozwiązać. Przykłady sytuacji, w których
samorządy uczniowskie dzieliły się ze sobą dobrymi praktykami w swoich regionach
zainspirował nas do wsparcia samorządów uczniowskich na poziomie centralnym
poprzez utworzenie grupy zrzeszającej członków samorządów uczniowskich na
portalu społecznościowym. Już pierwsze miesiące funkcjonowania społeczności
dowiodły, że warto współpracować i wspólnie szukać dobrych rozwiązań oraz dzielić
się swoimi sukcesami. Mamy nadzieję, że ogólnopolskie środowisko uczniów
i absolwentów zaangażowanych w działalność samorządów uczniowskich w Polsce
wykształci nowe pokolenie młodych liderów.
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1) Udokumentowanie szerokiej analizy stanu obecnego działalności samorządów
uczniowskich w Polsce

3) Zwiększenie roli oraz efektywności działań samorządów uczniowskich poprzez
wykorzystanie sformułowanych rekomendacji
Dzięki analizie stanu obecnego jesteśmy w stanie przekazać Państwu konkretne
wskazówki i dobre praktyki, które są wykorzystywane przez dobrze działające
samorządy uczniowskie w całej Polsce. Wdrożenie przedstawionych rekomendacji
do porządku dziennego funkcjonowania samorządów uczniowskich sprawi, że liczba
szkolnych organów doradczych znacząco się zwiększy, a poziom kształtowania
młodych liderów oraz osób pomagających swoim rówieśnikom i innym uczestnikom
życia publicznego będzie wzrastał.

Wstęp

Metodologia
Podstawowym elementem koncepcyjnym każdego badania jest wybrana
metodologia. W związku z inicjatywą zaproszenia jak największej liczby osób
zaangażowanych w projekt raportu zdecydowaliśmy o przygotowaniu otwartych
badań. Dlatego też sporządziliśmy 2 ankiety liczące kilkadziesiąt pytań, z których
większość stanowiły pytania zamknięte.
Oba formularze ankietowe skierowaliśmy do dwóch różnych grup:
1) Opiekunów samorządów uczniowskich
2) Członków zarządów samorządów uczniowskich
Ankietę przeznaczoną dla opiekunów samorządów uczniowskich dzięki
uprzejmości Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazaliśmy właściwym adresatom
poprzez System Informacji Oświatowej. Ten sposób korespondencji okazał się
skuteczny, ponieważ w ciągu dwóch tygodni otrzymaliśmy 5204 kompletne
odpowiedzi, za które raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Próba badawcza jest istotna
statystycznie, a wyciągnięte wnioski mogą odnosić się do ogółu placówek
oświatowych w Polsce. Duża liczba odpowiedzi świadczy o wysokim stopniu
zainteresowania tematem samorządów uczniowskich w Polsce opiekunów. Mamy
nadzieję, że wyniki badań sprawią, że na wiele pytań znajdą się prawidłowe
odpowiedzi.
Kategorie, w ramach, których zadaliśmy pytania opiekunom samorządów
uczniowskich są następujące:
1. Dane wstępne,
2. Współpraca z uczniami – forma,
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3.
4.
5.
6.

Współpraca z uczniami – treść,
Współpraca z innymi organami szkoły,
Współpraca z innymi organizacjami,
Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dane wstępne,
Dotychczasowe dokonania samorządu uczniowskiego,
Problemy samorządów uczniowskich,
Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
Sposób działania samorządu uczniowskiego,
Współpraca samorządu uczniowskiego z dyrekcją i nauczycielami,
Współpraca samorządu uczniowskiego z innymi organami,
Cele i motywacja członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

W dalszej części raportu publikujemy wyniki analizy każdego rozdziału ankiety wraz
z najważniejszą i najciekawszą w naszej opinii informacją. Serdecznie zachęcamy do
zapoznania się z materiałem.
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Wstęp

Ankietę skierowaną do zarządów samorządów uczniowskich przekazaliśmy
zainteresowanym za pomocą wiadomości mailowych poprzez sekretariaty szkół.
1858 kompletnych odpowiedzi świadczy o gorszej komunikacji z członkami zarządów
samorządów uczniowskich niż z ich opiekunami. Tak więc pierwszą rekomendacją
płynącą z metodologii badania jest spełnienie potrzeby lepszej komunikacji między
członkami samorządu uczniowskiego a środowiskiem zewnętrznym chociażby
poprzez założenie skrzynki pocztowej. Rozwiązaniem systemowym mogłoby być
założenie ogólnopolskiej bazy takich adresów mailowych.
Niektóre pytania skierowane do uczniów były podobne do tych, na które odpowiadali
opiekunowie. W ten sposób chcieliśmy zbadać podobieństwa i różnice dotyczące
postrzegania codziennej działalności samorządu uczniowskiego z dwóch różnych
punktów widzenia. Członkom zarządów samorządów uczniowskich zadaliśmy
pytania z następujących kategorii:
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OPIEKUNOWIE SU
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W pierwszej części raportu przedstawimy wyniki ankiety skierowanej do
opiekunów samorządów uczniowskich. Każda sekcja ankiety zostanie przedstawiona
osobno.

Dane wstępne
A) Zadane pytania
1.
2.
3.
4.

Województwo
Typ szkoły
Wiek
Wielkość miejscowości,
w której mieści się szkoła
5. Jak długo jest Pan(i) opiekunem SU?

Dane wstępne

B) Odpowiedzi
Konferencja „Szkoła Przyszłości – Jak się skutecznie uczyć?”

1. Województwo

Ilość odpowiedzi według podziału na województwa
zachodniopomorskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
śląskie
pomorskie
podlaskie
podkarpackie
opolskie
mazowieckie
małopolskie
łódzkie
lubuskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie

185
506
297
202
216
288
176
342
135
788
554
358
138
348
253
323
0

100

200

300
400
Ilość odpowiedzi
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500

600

700

800

900

4%
10%

9%

2%

2. Typ szkoły (ilość odpowiedzi)

gimnazjum
liceum

- gimnazjum – 226
- liceum – 459
- szkoła branżowa – 105
- szkoła podstawowa – 4004
- technikum – 520

szkoła branżowa
szkoła
podstawowa
technikum

75%

3. Wiek opiekuna samorządu uczniowskiego:
powyżej 70 lat

51-60 lat
41-50 lat
31-40 lat

Dane wstępne

- 18 – 30 lat – 533
- 31 – 40 lat – 2127
- 41 – 50 lat – 1817
- 51 – 60 lat – 763
- 61 - 70 lat – 34
- powyżej 70 lat – 37

61-70 lat

18-30 lat
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

4. Wielkość miejscowości, w której mieści się szkoła:

- <10 000 mieszkańców – 3019 – 56,2%
- 10 000 – 30 000 mieszkańców – 709 – 13,2%
- 30 001 – 50 000 mieszkańców – 371 – 6,9%
- 50 001 – 100 000 mieszkańców – 375 – 7%
- 100 001 – 200 000 mieszkańców – 269 – 5%
- 200 001 – 500 000 mieszkańców – 203 – 3,8%
- >500 000 mieszkańców – 424 – 7,9%

3,80%
7,90%
5%
7%
6,90%

5. Jak długo jest Pan(i) opiekunem SU?

- krócej niż 6 miesięcy – 1105 – 20,5%
- 6 miesięcy - 1 rok – 215 – 4%
- 1 rok – 2 lata – 890 – 16,5%

13,20%

- 2 lata – 5 lat – 1448 – 26,8%
- 5 – 10 lat – 914 – 16,9%
- powyżej 10 lat – 829 – 15,3%
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56,20%

Najważniejsza informacja
TYP SZKOŁY - najwięcej odpowiedzi
napłynęło ze szkół podstawowych.
Najciekawsza informacja
Najprężniej działające samorządy uczniowskie biorące udział w ankiecie w
miejscowościach do 10 000 mieszkańców.

Wnioski i rekomendacje
•

Dane wstępne

•

•

Wykorzystana metodologia badawcza (wysyłanie informacji poprzez System
Informacji Oświatowej) jest skuteczna, szczególnie w przypadku szkół
w mniejszych miejscowościach.
Wyróżniliśmy dwie największe grupy opiekunów samorządów uczniowskich:
około 1/5 opiekunów sprawuje swoją funkcję od czasu krótszego niż 6 miesięcy,
a ponad 1/4 pełni tę rolę od 2 do 5 lat.
Opiekunowie samorządów uczniowskich to najczęściej grupa w wieku 30 – 50
lat. Są również osoby sprawujące tę funkcję w wieku poniżej 30 lat oraz powyżej
60. roku życia.

Uczestnicy Konferencji
„Szkoła Przyszłości –
Jak się skutecznie uczyć?”
Sejm RP, Marzec 2019
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Współpraca z uczniami – forma
A) Zadane pytania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jak często organizowane są spotkania samorządu uczniowskiego?
W jaki sposób komunikuje się Pan(i) z samorządem uczniowskim?
Jak ocenia Pan(i) współpracę z uczniami?
Czy członkowie Samorządu Uczniowskiego są motywowani do działania przez Pana/Panią?
Czy wymienia Pan(i) dobre praktyki w funkcjonowaniu SU z opiekunami SU z innych szkół?
Czy Samorząd Uczniowski ma do dyspozycji pomieszczenie do pracy?
Co najczęściej zniechęca uczniów do zaangażowania w działalność SU?
W jakim stopniu członkowie SU znają swoje prawa i obowiązki określone w ustawie
Prawo Oświatowe?

1. Jak często są organizowane spotkania samorządu uczniowskiego?
rzadziej niż raz
w miesiącu
16%

częściej niż raz
w miesiącu
35%

raz w miesiącu
49%

2. W jaki sposób komunikuje się Pan(i) z samorządem uczniowskim?
80,00%
70,00%

70,50%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

25,10%

20,00%
10,00%

1%

2%

telefonicznie

Wiadomości SMS / FB

0,00%
spotkania w szkole

dziennik elektroniczny

Procent odpowiedzi
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Współpraca z uczniami – forma

B) Odpowiedzi

3. Jak ocenia Pan(i) współpracę z uczniami?

0%

1%
bardzo źle

8%

źle

- bardzo źle – 6
- źle – 42
- średnio – 464
- dobrze – 1994
- bardzo dobrze – 2902

średnio
54%

37%

dobrze
bardzo dobrze

Współpraca z uczniami – forma

4. Czy członkowie samorządu uczniowskiego są motywowani do działania

przez Pana/Panią?
1%

- Tak 99 %
- Nie 1%

99%

5. Czy wymienia Pan(i) dobre praktyki w funkcjonowaniu samorządu
uczniowskiego z opiekunami samorządu z innych szkół?

- Tak – 3334 – 61,6%
- Nie – 2078 – 38,4%

TAK

NIE
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6. Czy samorząd uczniowski ma do dyspozycji pomieszczenie do pracy?

- Tak – 2411
- Nie – 3001

NIE

7. Co najczęściej zniechęca uczniów do zaangażowania w działalność
samorządu uczniowskiego?

- brak czasu – 4148 – 76,6%
- niewielki wpływ uczniów na decyzje dotyczące życia szkoły – 1085 – 20%
- brak docenienia zaangażowanych uczniów – 675 – 12,5%
- niechęć nauczycieli do działalności Samorządu Uczniowskiego – 410 – 7,6%
90,00%
80,00%

76,60%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20%

20,00%

12,50%
7,60%

10,00%
0,00%
brak czasu

niewielki wpływ uczniów
na decyzje dotyczące
życia szkoły
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brak docenienia
zaangażowanych
uczniów

niechęć nauczycieli do
działalności SU

Współpraca z uczniami – forma

TAK

8. W jakim stopniu członkowie samorządu uczniowskiego znają swoje prawa
i obowiązki określone w ustawie Prawo Oświatowe?

Współpraca z uczniami – forma

- bardzo słabo – 54
- słabo – 190
- poprawnie – 1185
- dobrze – 2459
- bardzo dobrze – 1514

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45,50%

28%
21,90%

1%
bardzo
słabo

3,50%
słabo

średnio

dobrze

bardzo
dobrze

Najważniejsza informacja
Średnio prawie 62% opiekunów wymienia informacje o działalności SU
między sobą. Przede wszystkim informacje te wymieniają pracownicy szkół
w miejscowościach liczących mniej niż 10 000 mieszkańców. Skutkiem są
atrakcyjniejsze, a jednocześnie bardziej jednolite działania SU.
Najciekawsza informacja
Około 56% opiekunów stwierdza, że SU nie ma stałego miejsca spotkań.
Co ciekawsze spotkania te odbywają się w większości przypadków raz lub
więcej razy w miesiącu. Pokazuje to chęć uczniów do działania.

Wnioski i rekomendacje
•

•
•
•

Warto zwiększyć częstotliwość spotkań podsumowujących lub koncepcyjnych
samorządu uczniowskiego. Skuteczny samorząd spotyka się przynajmniej raz
w miesiącu. Jest to też najczęstsza forma kontaktu pomiędzy opiekunem,
a uczniami, z której należy korzystać.
Dobry samorząd uczniowski wymienia dobre praktyki oraz współpracuje
z samorządami uczniowskimi w innych szkołach.
Dzięki przeznaczeniu pomieszczenia do pracy dla samorządu uczniowskiego
efekty działań są lepiej opracowywane, a młodzież ma poczucie sprawczości.
Ze względu na brak czasu jako najczęstszą przyczynę mniejszego
zaangażowania uczniów należy doceniać ich działalność społeczną również na
polu naukowym.
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Współpraca z uczniami – treść
1. Jaka funkcja samorządu uczniowskiego jest dla Pana/Pani najważniejsza?
2. W jakim stopniu samorząd uczniowski podejmuje działania w ramach funkcji
konsultacyjno-doradczej?
3. W jakim stopniu samorząd uczniowski podejmuje działania w ramach funkcji aktywizacji młodzieży?
4. W jakim stopniu samorząd uczniowski podejmuje działania w ramach funkcji edukacji
o samorządzie?
5. W jakim stopniu samorząd uczniowski ma realny wpływ na życie szkoły?
6. W jakim stopniu zgodzi Pan(i) ze stwierdzeniem, że im starszy uczeń, tym mniejsze zaangażowanie
w działalność samorządu uczniowskiego?
7. Ilu członków liczy Rada Samorządu Uczniowskiego?
8. Ile projektów rocznie realizuje samorząd uczniowski?
9. Jak ocenia Pan(i) działalność samorządu uczniowskiego w Pana/Pani szkole?
10. Jak ocenia Pan(i) działalność samorządu uczniowskiego w Polsce?

B) Odpowiedzi
1. Jaka funkcja samorządu uczniowskiego jest dla Pana/Pani najważniejsza?
-funkcja
aktywizacji
młodzieży
(organizacja
akcji
charytatywnych,
wydarzeń szkolnych) – 9747
- funkcja edukacyjna (samorząd w praktyce) – 346
- funkcja konsultacyjno–doradcza (doradzanie Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej) – 249
100,00%

93,60%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

3,30%

2,40%

Funkcja edukacyjna

Fukncja konsultacyjno-doradcza

0,00%

Funkcja aktywizacji młodzieży
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Współpraca z uczniami – treść

A) Zadane pytania

2. W jakim stopniu samorząd uczniowski podejmuje działania w ramach
funkcji konsultacyjno-doradczej?
40,00%
33,70%

35,00%

33,80%

30,00%

1. w bardzo małym stopniu
2. w małym stopniu
3. poprawnie
4. w dużym stopniu
5. w bardzo dużym stopniu

25,00%
20,00%
15,70%

15,00%

12,30%

10,00%
5,00%

4,50%

0,00%

Współpraca z uczniami – treść

1

2

3

4

5

3. W jakim stopniu samorząd uczniowski podejmuje działania w ramach
funkcji aktywizacji młodzieży?
60,00%

54%

50,00%

1. w bardzo małym stopniu
2. w małym stopniu
3. poprawnie
4. w dużym stopniu
5. w bardzo dużym stopniu

40,00%
34,70%

30,00%
20,00%
10,00%

9,80%
0,30%

1,40%

0,00%
1

2

3

4

5

4. W jakim stopniu samorząd uczniowski podejmuje działania w ramach
funkcji edukacji o samorządzie?
40,00%
34,20%

35,00%

1. w bardzo małym stopniu
2. w małym stopniu
3. poprawnie
4. w dużym stopniu
5. w bardzo dużym stopniu

36,10%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

14,80%
10,30%

10,00%
5,00%

4,60%

0,00%
1
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2

3

4

5

5. W jakim stopniu samorząd uczniowski ma realny wpływ na życie szkoły?
50,00%

47,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

1. w bardzo małym stopniu
2. w małym stopniu
3. poprawnie
4. w dużym stopniu
5. w bardzo dużym stopniu

22,40%
25,80%
0,80%

4,00%

0,00%
1

2

3

4

5

6. W jakim stopniu zgodzi się Pan (i) ze stwierdzeniem, że im starszy uczeń,
tym mniejsze zaangażowanie w działalność samorządu uczniowskiego?
40,00%
30,00%

20,00%
18,70%

20,00%

17,00%

10,00%
9,50%

0,00%
1

2

3

4

5

7. Ilu członków liczy Rada Samorządu Uczniowskiego?
Średnio Rada Samorządu Uczniowskiego w Polsce liczy 9

osób.

8. Ile projektów rocznie realizuje samorząd uczniowski?
Średnia liczba projektów realizowanych przez SU w Polsce to 8

projektów.

9. Jak ocenia Pan(i) działalność SU w Pana/Pani szkole?
50,00%

46,60%

45,00%

40%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

12,20%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

0,10%

1,10%

bardzo źle

raczej źle

poprawnie
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raczej dobrze

bardzo dobrze

Współpraca z uczniami – treść

1. zdecydowanie nie zgadzam się
2. raczej nie zgadzam się
3. pozostaję neutralny
4. raczej zgadzam się
5. zdecydowanie zgadzam się

34,80%

10. Jak ocenia Pan(i) działalność samorządu uczniowskiego w Polsce?
50,00%

46,90%

45,00%

39,50%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

9%

10,00%
5,00%

3,80%
0,40%

Współpraca z uczniami – treść

0,00%
bardzo źle

raczej źle

poprawnie

raczej dobrze

bardzo dobrze

Najważniejsza informacja
Najważniejsza funkcja samorządu uczniowskiego to funkcja aktywizacji
młodzieży – 94%
Najciekawsza informacja
Średnia ocen realnego wpływu SU na życie szkoły według ankietowanych
wynosi 3,93/5.

Wnioski i rekomendacje
•

•

•

Funkcja aktywizacji młodzieży jest bardzo ważna. Jednak ze względu na
potrzebę poczucia sprawczości przez uczniów warto zachęcić samorząd
uczniowski do zwiększenia roli konsultacyjno-doradczej, która powinna być
podstawową rolą samorządu uczniowskiego.
Dzięki aktywnej działalności w samorządzie uczniowskim uczniowie
nabywają praktyczną wiedzę w zakresie edukacji o samorządzie. Warto
uświadamiać uczniów na temat bardzo istotnej roli, jaką pełnią.
Opiekunowie samorządów uczniowskich oceniają pracę uczniów
w większości pozytywnie. To praktyka, którą warto powielać i doceniać
zaangażowanie uczniów. Ważne jest również wykorzystanie potencjału
współpracy z samorządami uczniowskimi w innych szkołach.
30

Współpraca z innymi organami szkoły
A) Zadane pytania
1.
2.
3.
4.

Czy dyrekcja bierze pod uwagę sugestie SU i czy liczy się z jego zdaniem?
Jak ocenia Pan(i) współpracę opiekuna SU z Radą Rodziców?
Czy inni nauczyciele angażują się w prace SU?
Czy opiekun zabiega o udział przedstawicieli SU w pracach Rady Szkoły?

1. Czy dyrekcja bierze pod uwagę sugestie SU i czy liczy się z jego zdaniem?
60%

53,80%

50%
40%

32,90%

30%
20%
10%

1%

10,50%

2,20%

0%
zdecydowanie nie

raczej nie

ani tak, ani nie

raczej tak

zdecydowanie tak

2. Jak ocenia Pan(i) współpracę opiekuna SU z Radą Rodziców?
bardzo źle
2%

poprawnie
20%

bardzo dobrze
38%

raczej dobrze
33%
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raczej źle
7%

Współpraca z innymi organami szkoły

B) Odpowiedzi

3. Czy inni nauczyciele angażują się w pracę samorządu uczniowskiego?
Według odpowiedzi opiekunów większość nauczycieli (48,3%) angażuje się
w akcje samorządu uczniowskiego na wyraźną prośbę opiekuna lub członków
samorządu uczniowskiego. Nauczyciele często (29,4%) samodzielnie zgłaszają
chęć pomocy w działaniach i akcjach. Opiekunowie powiedzieli również, że
nauczyciele (11,9 %) występuje do samorządu uczniowskiego z własnymi
inicjatywami. 9,4 % ankietowanych odpowiedziało, że nauczyciele nie angażują się
w działania samorządu uczniowskiego.
4. Czy opiekun zabiega o udział przedstawicieli SU w pracach Rady Szkoły?

Współpraca z innymi organami szkoły

70,00%

62,70%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

22,80%
14,80%

20,00%
10,00%
0,00%
Tak

Nie

Najważniejsza informacja

w szkole nie działa Rada
Szkoły

Nauczyciele w większości angażują się w działania samorządu
uczniowskiego wtedy, gdy zostaną o to wyraźnie poproszeni przez uczniów.
Najciekawsza informacja
W większości szkół nie funkcjonuje Rada Szkoły albo uczniowie
nie biorą udziału w jej pracach.

Wnioski i rekomendacje
•

•

•

Należy prowadzić działania na rzecz utworzenia Rady Szkoły, organu,
w którym przy wspólnym stole mogą rozmawiać przedstawiciele grona
pedagogicznego, dyrekcji, rodziców, a także uczniów.
Warto wypracować ścieżkę konsultacji oraz przekazywania opinii przez
samorząd uczniowski dyrektorowi szkoły. W ten sposób uczniowie poczują
sprawczość oraz będą w większym stopniu zmotywowani do działania.
Warto również zabiegać o udział nauczycieli w akcjach i inicjatywach
samorządu uczniowskiego. Jeśli uczniowie lub opiekun samorządu
uczniowskiego zaprosi do udziału w takim projekcie innych nauczycieli,
działalność samorządu uczniowskiego jest lepiej postrzegana przez Radę
Pedagogiczną.
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Współpraca z innymi organizacjami
1. Czy samorząd uczniowski współpracuje z młodzieżową radą gminy?
2. Czy członkowie SU zostali przeszkoleni w zakresie swoich praw i obowiązków?
3. Czy SU współpracuje z organizacją wspierającą jego działanie?
4. Czy Pani/Pana zdaniem potrzebna jest organizacja przeprowadzająca stałe szkolenia
dla członków samorządów uczniowskich?
5. Jak ocenia Pani/Pan współpracę opiekuna samorządu uczniowskiego z radą
pedagogiczną?
6. Jak ocenia Pani/Pan współpracę opiekuna samorządu uczniowskiego z dyrekcją?

B) Odpowiedzi
1. Czy samorząd uczniowski współpracuje z młodzieżową radę gminy?
Tak
20%

Nie, ale w
miejscowości
istnieje
młodzieżowa rada
gminy
12%

Nie, w
miejscowości nie
ma młodzieżowej
rady gminy
68%

2. Czy członkowie samorządu uczniowskiego zostali przeszkoleni w zakresie
swoich praw i obowiązków?
Nie
7%

Tak
93%
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Współpraca z innymi organizacjami

A) Zadane pytania

3. Czy samorząd uczniowski współpracuje z organizacją wspierającą jego
działanie?
Tak
26%

Współpraca z innymi organizacjami

Nie
74%

4. Czy Pani/Pana zdaniem potrzebna jest organizacja przeprowadzająca stałe
szkolenia dla samorządów uczniowskich?

Nie
39%

Tak
61%

Organizacje wspierająca działanie SU
Sekretariat do spraw Młodzieży
Województwa Zachodniopomorskiego swoją
siedzibę ma w Szczecinie. Organizacja
działa przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa
Zachodniopomorskiego,
nieprzerwalnie od 2005 roku. Zespół sekretariatu tworzą młode i ambitne osoby,
które na co dzień niosą pomoc młodzieży w całym województwie. Zajmują się
między innymi wspieraniem młodzieżowych rad miast oraz samorządów
uczniowskich, przeprowadzając szkolenia właśnie dla takich grup młodzieży.
Sekretariat ds. Młodzieży sprawuje również opiekę nad Radą Młodzieży
Województwa Zachodniopomorskiego. W całej Polsce również istnieje wiele
fundacji, które za swój cel obrały szeroko pojętą pomoc młodzieży!
Źródło: https://www.mlodziez.wzp.pl
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5. Jak ocenia Pan/Pani współpracę opiekuna samorządu uczniowskiego z radą
pedagogiczną?
60,00%

50%

50,00%
40,00%

35,60%
30,00%

11,70%

10,00%

0,40%

1,90%

0,00%
bardzo źle

raczej źle

poprawnie

raczej dobrze

bardzo dobrze

6. Jak ocenia Pan/Pani współpracę opiekuna samorządu uczniowskiego
z dyrekcją szkoły?
80,00%
70,00%

70%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

23,70%

20,00%
10,00%

0,30%

0,90%

5,60%

0,00%
bardzo źle

raczej źle

poprawnie

35

raczej dobrze

bardzo dobrze

Współpraca z innymi organizacjami

20,00%

Najważniejsza informacja
Samorządy Uczniowskie nie współpracują z młodzieżowymi radami
gmin, ponieważ w obwodzie ich szkoły takowe nie istnieją (68,16%).
Według badań przeprowadzonych przez Radę Dzieci i Młodzieży
Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 2019 roku w skali kraju działało
514 młodzieżowych rad gmin na 2477 gmin.

Najciekawsza informacja

Współpraca z innymi organizacjami

Opiekunowie samorządów uczniowskich bardzo dobrze oceniają
współpracę z radą pedagogiczną oraz z dyrekcją szkoły.
Nasze własne doświadczenia pokazują, że współpraca z perspektywy ucznia nie
zawsze jest kolorowa.

Wnioski i rekomendacje
•

•

•

•

Członkowie Samorządów Uczniowskich nie wiedzą o istnieniu organizacji
wspierających jego działanie, czego konsekwencją jest to, że z nimi nie
współpracują.
Warto powoływać młodzieżowe rady gmin nawet w mniejszych społecznościach
ze względu na większe zaangażowanie młodzieży oraz możliwość współpracy
takiej rady z samorządami uczniowskimi oraz integrację środowiska
młodzieżowego w danej gminie.
Zdaniem większości opiekunów samorządów uczniowskich warto zakładać
organizacje mające na celu przeprowadzanie szkoleń na temat skutecznej
i włączającej działalności samorządów uczniowskich oraz wspierające młodzież.
W Polsce w dalszym ciągu działa za mało Młodzieżowych Rad Gmin,
a przeważająca ilość działa na terenie gmin miejskich.
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Wybór opiekuna
samorządu uczniowskiego
Zadane pytania
1. W jaki sposób wybierany jest opiekun samorządu uczniowskiego?
2. Jaki jest Pana/Pani zdaniem najlepszy sposób wyboru opiekuna SU?

1. W jaki sposób wybierany jest opiekun samorządu uczniowskiego?

Opiekun jest wybierany przez:
60,00%
50,54%
50,00%
40,00%

33,53%

30,00%
20,00%
11,79%
10,00%
1,14%

0,73%

2,27%

Radę Szkoły

Radę
Pedagogiczną

inny sposób
wyboru

0,00%
wszystkich
uczniów

dyrektora szkoły Radę Samorządu
Uczniowskiego

37

Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego

Odpowiedzi

2. Jaki jest Pana/Pani zdaniem najlepszy sposób wybory opiekuna SU?

Najlepszy sposób wyboru opiekuna, to wybór przez:
70,00%

65,87%

60,00%
50,00%
40,00%

Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego

30,00%
16,88%

20,00%

13,60%

10,00%
1,65%

0,55%

1,45%

Radę Szkoły

Radę
Pedagogiczną

inny sposób
wyboru

0,00%
wszystkich
uczniów

dyrektora szkoły Radę Samorządu
Uczniowskiego

Najważniejsza informacja
50% opiekunów SU jest wybieranych przez wszystkich uczniów, a ponad
65% ankietowanych uważa, że jest to najlepszy sposób wyboru;
Najciekawsza informacja
Tylko 13% opiekunów chce być mianowanych do pełnienia funkcji
opiekuna SU przez dyrektorów, jednak ten sposób wyboru funkcjonuje w
ponad 33% ankietowanych szkół;

Wnioski i rekomendacje
•
•

Nauczyciele chcą większej partycypacji ogółu społeczności szkolnej
w wyborze opiekuna samorządu uczniowskiego;
Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego przez wszystkich uczniów
powoduje lepszy kontakt uczniów ze swoim opiekunem, a także lepszy
sposób działania samorządu uczniowskiego w danej szkole.
Uwagi:
Kwestia wyboru opiekuna SU jest regulowana przez statut szkoły.
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ZARZĄDY SU
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Dane wstępne
A) Zadane pytania
1. Województwo,
2. Wielkość miejscowości,
w której mieści się szkoła,
3. Typ szkoły,
4. Wielkość szkoły.

B) Odpowiedzi

Dane wstępne

1. Województwo (ilość odpowiedzi):
Najwięcej odpowiedzi otrzymaliśmy z województwa śląskiego.
Najmniej – z województwa lubuskiego.
zachodniopomorskie

93

wielkopolskie

179

warmińsko-mazurskie

118

świętokrzyskie

79

śląskie

221

pomorskie

79

podlaskie

70

podkarpackie

50

opolskie

88

mazowieckie

192

małopolskie

133

łódzkie

148

lubuskie

41

lubelskie

148

kujawsko-pomorskie

66

dolnośląskie

149
0

50

100

40

150

200

250

2. Wielkość miejscowości, w której mieści się szkoła
(liczba mieszkańców):

200 001 - 500 000
5%

>500 000
9%

100 001 200 000
6%

<5000
39%

50 001 - 100 000
10%
30 001 - 50 000
7%
10 001 - 30 000
13%

3. Typ szkoły:

5000-10 000
11%

14%

1%

9%

7%

gimnazjum
liceum
szkoła branżowa
szkoła podstawowa

63%

technikum
zespół szkół

4. Wielkość szkoły:
2%

16%
<100 uczniów

22%

100-200 uczniów
22%

201-500 uczniów
501 - 1000 uczniów

38%

>1000 uczniów
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Dane wstępne

6%

Najważniejsza informacja
Raport o samorządach uczniowskich należy przede wszystkim kierować
do szkół podstawowych ze względu na dużą liczbę respondentów w tym
typie szkoły.
Najciekawsza informacja
Najwięcej odpowiedzi otrzymaliśmy od gmin najmniej zurbanizowanych,
w których liczba mieszkańców nie przekracza 5000 tys. mieszkańców.

Dane wstępne

Wnioski i rekomendacje
•
•
•
•
•

Największa liczba odpowiedzi napłynęła z najbardziej zurbanizowanych
województw – adekwatnie najmiejsza liczba z najmniej zurbanizowanych.
Najwięcej odpowiedzi otrzymaliśmy z małych miejscowości, tj. poniżej
5000 mieszkańców - co stanowi 38,8 % wszystkich odpowiedzi.
Najwięcej odpowiedzi od opiekunów otrzymaliśmy od tych, których szkoła
działa w miejscowości poniżej 10 000 tys. mieszkańców.
Ankieta największym zainteresowaniem cieszyła się w szkołach o średniej
liczbie uczniów, czyli 200-500 uczniów.
Zarówno przy ankiecie do opiekunów samorządów uczniowskich,
jak i do ich zarządów najwięcej odpowiedzi napłynęło ze szkół
podstawowych.
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Dotychczasowe dokonania
samorządu uczniowskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Która funkcja samorządu uczniowskiego jest dla Was najważniejsza?
W jakim stopniu SU podejmuje działania w ramach funkcji konsultacyjno - doradczej?
W jakim stopniu SU podejmuje działania w ramach funkcji aktywizacji młodzieży?
W jakim stopniu SU podejmuje działania w ramach funkcji edukacji o samorządzie?
Ile projektów rocznie realizuje Wasz samorząd uczniowski?
W jakim stopniu Wasz samorząd uczniowski ma realny wpływ na życie szkoły?
Kto jest inicjatorem największej liczby projektów w Waszej szkole?
Z której aktywności zrealizowanej w ubiegłym roku jesteście najbardziej zadowoleni?

B) Odpowiedzi

1. Która funkcja samorządu uczniowskiego jest dla Was najważniejsza?
100,00%

92,10%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

5,80%

10,00%

1,40%

0,00%
funkcja aktywizacji młodzieży
(organizacja akcji charytatywnych,
wydarzeń szkolnych)

funkcja konsultacyjno – doradcza
(doradzanie dyrekcji i Radzie
Pedagogicznej)

funkcja edukacyjna (nauka o
samorządzie w praktyce)

2. W jakim stopniu samorząd uczniowski podejmuje działania w ramach funkcji
konsultacyjno – doradczej?
35,00%
30,00%

33%

25,00%

31,30%

16,00%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

15,10%

4,70%

0,00%
zdecydowanie nie
podejmuje

raczej nie podejmuje trudno powiedzieć
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raczej podejmuje

zdecydowanie
podejmuje

Dotychczasowe dokonania samorządu uczniowskiego

A) Zadane pytania

3. W jakim stopniu samorząd uczniowski podejmuje działania w ramach
funkcji aktywizacji młodzieży?
70,00%
57,30%

60,00%
50,00%
40,00%

30,90%

Dotychczasowe dokonania samorządu uczniowskiego

30,00%
10%

20,00%
10,00%

0,20%

1,60%

0,00%
zdecydowanie nie
podejmuje

raczej nie podejmuje trudno powiedzieć

raczej podejmuje

zdecydowanie
podejmuje

4. W jakim stopniu samorząd uczniowski podejmuje działania w ramach
funkcji edukacji o samorządzie?
35,00%
30,00%
32%

25,00%

19,20%

28,90%

20,00%
13,80%

15,00%
5,80%

10,00%
5,00%
0,00%

zdecydowanie nie
podejmuje

raczej nie podejmuje trudno powiedzieć

raczej podejmuje

zdecydowanie
podejmuje

5. Ile projektów rocznie realizuje Wasz samorząd uczniowski?
45,00%
40,00%

32%

35,00%

41,70%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

18,10%

10,00%
7,80%

5,00%

0,80%

0,00%
mniej niż 5

od 5 do 10

od 11 do 20
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od 21 do 50

więcej niż 50

6. W jakim stopniu Wasz SU ma realny wpływ na życie szkoły?
50,00%
45,00%
40,00%

27,50%

46,20%

35,00%
30,00%
25,00%
15,00%
10,00%
5,00%

0,50%

4,80%

21%

2

3

0,00%
1

4

5

7. Kto jest inicjatorem największej liczby projektów w Waszej szkole?
45%

41,50%

40%
35%

31,20%

30%
25%
18,40%

20%
15%

9%

10%
5%
0%

dyrekcja

45%

samorząd uczniowski

nauczyciele

opiekun SU

8. Z której zeszłorocznej aktywności jesteście najbardziej zadowoleni?
41,20%

39,90%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

7%

5,50%

4,10%

5%

1,10%

1%

Sekcja szkolna

Wygrana w
konkursie

0%
Impreza szkolna

Akcja
charytatywna

Niepodległa

Projekt wydarzenie
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Konsultacja

Dotychczasowe dokonania samorządu uczniowskiego

20,00%

Najważniejsza informacja
Funkcja aktywizacji młodzieży według opiekunów i zarządów SU jest
najważniejsza (odpowiednio 92% i 94%).
Najciekawsza informacja

Dotychczasowe dokonania samorządu uczniowskiego

Odpowiedzi na pytania dotyczące funkcji samorządu uczniowskiego zdaniem
opiekunów i zarządów SU są podobne.

Wnioski i rekomendacje
•

•

•
•

Według odpowiedzi udzielonych przez zarządy SU funkcja
konsultacyjno-doradcza jest blisko dwa razy ważniejsza niż według
odpowiedzi udzielonych przez opiekunów SU.
Według odpowiedzi udzielonych przez opiekunów i zarządy SU,
Uczniowie twierdzą, że realizują więcej projektów (średnio 12) niż
według opiekunów (średnio 8).
Zarządy SU najbardziej zadowolone są z akcji charytatywnych oraz
projektów-wydarzeń.
Należy działać na rzecz wzrostu znaczenia funkcji konsultacyjnodoradczej samorządów uczniowskich.
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Problemy samorządów uczniowskich
A) Zadane pytania
1.
2.
3.
4.
5.

Z jakimi problemami spotykacie się w trakcie organizacji wydarzeń w Waszej szkole?
Jak oceniacie komunikację z innymi pracownikami szkoły?
Jakie problemy dostrzegacie w komunikacji z innymi pracownikami szkoły?
Jak radzicie sobie z problemami pojawiającymi się przy działalności SU?
Co najczęściej zniechęca uczniów do zaangażowania w działalność SU?

1. Z jakimi problemami spotykacie się w trakcie organizacji wydarzeń w
Waszej szkole?
50,00%

46,90%

45,00%

38,90%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

8,90%

10,00%

4%

5,00%

1,30%

0,00%
brak budżetu

małe zaangażowanie problemy wewnętrzne
uczniów

opór nauczycieli

zła komunikacja z
dyrekcją

2. Jak oceniacie komunikację z innymi pracownikami szkoły?
42,60%

45,00%
40,00%
35,00%
40,60%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

0,70%

2,50%

14%

0,00%
zdecydowanie
negatywnie

raczej negatywn ie

trudno powiedzieć
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raczej pozytywnie

zdecydowanie
pozytywnie

Problemy samorządów uczniowskich

B) Odpowiedzi

3. Jakie problemy dostrzegacie w komunikacji z innymi pracownikami szkoły?
brak zrozumienia
miedzu zarządem
SU, a
pracownikami
szkoły
11%

brak chęci współpracy ze strony
pracowników szkoły
10%

Problemy samorządów uczniowskich

nie ma takich
problemów
79%

4. Jak radzicie sobie z problemami pojawiającymi się przy działalności SU?
75,50%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

40,20%
25%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
rozwiązujemy problem przez
rozmowę wewnętrzną

rozmawiamy z dyrekcją

rozmawiamy z opiekunem SU

5. Co najczęściej zniechęca uczniów do zaangażowania w działalność SU?
niechęć nauczycieli
do działalności SU
8%
brak docenienia
zaangażowanych uczniów
16%
brak czasu
54%
niewielki wpływ na
decyzje dotyczące
szkoły
22%
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Najważniejsza informacja
•
•
•
•

Problem finansowania samorządów - brak budżetu,
Zaangażowanie młodzieży jest małe,
Współpraca SU - Pracownicy szkoły często układa się źle,
Działający w SU:
o
mają mało czasu,
o
mają mały wpływ na decyzje dotyczące życia szkoły,
o
spotykają się z brakiem uznania ich pracy.

1. Największym problemem w działalności samorządów uczniowskich jest według
uczniów brak budżetu.
2. Uczniowie twierdzą, że duży problem stanowi również małe zaangażowanie
uczniów.
3. Działający w samorządach uczniowskich potrzebują więcej czasu oraz
docenienia do bardziej efektywnej aktywności

Wnioski i rekomendacje
Należy zastanowić się nad sposobami zniwelowania problemów
samorządu uczniowskiego oraz znaczenia czynników, które powodują
niechęć do działania w samorządzie uczniowskim. Jest to m.in. brak
docenienia uczniów czy brak środków do działania. W związku z tym
warto wdrożyć stałe wsparcie uczniów zaangażowanych społecznie, aby
zachęcać ich do dalszej aktywności na rzecz lokalnych społeczności.
Należy również promować funkcjonowanie funduszów grantowych dla
samorządów uczniowskich w gminach.
Równorzędnym problemem jest brak czasu często wynikający
z natłoku obowiązków – działalność związana z SU oraz nauka i sprawy
prywatne.
Problemy związane z działalnością samorządu uczniowskiego są przez
jego członków, najczęściej rozwiązywane przez rozmowę z opiekunem
samorządu. Jest to sposób rozwiązywania problemów, który powinien
stanowić podstawę i pierwszy krok.
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Problemy samorządów uczniowskich

Najciekawsza informacja

Konferencja „Szkoła Przyszłości – Jak się skutecznie uczyć?”

Problemy samorządów uczniowskich

29 marca 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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Wybory do Zarządu
Samorządu Uczniowskiego
1. Jakie cechy powinna mieć osoba kandydująca do Zarządu Samorządu Uczniowskiego?
2. Czy uważacie, że wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Waszej szkole są
przeprowadzane sprawiedliwie?
3. W jaki sposób przeprowadzane są w Waszej szkole wybory do Zarządu SU?
4. Jaki jest Waszym zdaniem najlepszy sposób wyboru zarządu SU?
5. Ile osób wchodzi w skład Rady Samorządu Uczniowskiego?
6. W którym miesiącu odbywają się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego?
7. Czy w procesie wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego najważniejszym
czynnikiem są jego kompetencje?

C) Odpowiedzi
1. Jakie cechy powinna mieć osoba kandydująca do Zarządu SU?
90,00%
80,00%

79,00%
70,00%

70,00%

67,20%

60,00%
50,00%
40,00%

32,80%

31,80%

27,30%

30,00%

16,70%

20,00%

16,20%

16,20%

12,60%

10,00%
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0,00%

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

B) Zadane pytania

2. Czy uważacie, że wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego są
przeprowadzane sprawiedliwie?
3%
TAK

NIE

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

97%

3. W jaki sposób odbywają się w Twojej szkole wybory do Zarządu SU?
Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez:
90,00%

84,10%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

11,70%

10,00%

0,90%

0,50%

Dyrektora Szkoły

Radę Szkoły

0,00%
wszystkich uczniów

Radę Samorządu
Uczniowskiego

4. Jaki jest Waszym zdaniem najlepszy sposób wyboru Zarządu SU?
Zarząd Samorządu Uczniowskiego powinien być wybierany przez:
90,00%

83,40%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

11,50%

10,00%

1,50%

2,10%

Dyrektora Szkoły

Radę Szkoły

0,00%
wszystkich uczniów

Radę Samorządu
Uczniowskiego
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5. Ile osób wchodzi w skład Rady Samorządu Uczniowskiego?
45,00%

41,70%

40,00%
35,00%

34,50%

30,00%
25,00%
20,00%

10,90%

10,00%
5,00%
0,00%
mniej niż 5

od 5 do 10

od 11 do 15

więcej niż 15

6. W którym miesiącu odbywają się wybory do Zarządu SU?
60,00%

56,00%

50,00%
40,00%
30,00%

25,80%

20,00%
8,80%

10,00%
2,00%

1,40%

0,50%

0,50%

1,10%

0,90%

2,70%
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W zdecydowanej większości szkół wybory do Zarządu SU odbywają się wraz
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (wrzesień, październik) oraz wraz z jego
końcem – w czerwcu. Zdecydowaną rzadkością są wybory przeprowadzane
w połowie roku szkolnego.
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Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

12,80%

15,00%

7. Czy w procesie wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
najważniejszym czynnikiem są jego kompetencje?
27%
TAK

NIE

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

73%

Najważniejsza informacja
Uczniowie są na ogół zadowoleni ze sposobu wyborów swoich
reprezentantów w samorządzie uczniowskim.
Najciekawsza informacja
96,6% uczniów uważa, że wybory są przeprowadzane sprawiedliwie.

Wnioski i rekomendacje
•

Najczęściej pożądane cechy przewodniczącego samorządu
uczniowskiego to otwartość na pomysły, kreatywność oraz
umiejętność pracy w grupie.

•

Rekomendujemy demokratyczny wybór zarządu samorządu
uczniowskiego przez wszystkich uczniów. W takim przypadku cała
społeczność szkolna ma wpływ na życie szkoły.
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Sposób działania
samorządu uczniowskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jak często organizujecie spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego?
W skali od 1 do 5 jak oceniacie funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w Waszej szkole?
W skali od 1 do 5 jak oceniacie działalność samorządu uczniowskiego w Polsce?
W jakim stopniu uczniowie angażują się w działania proponowane przez Zarząd i Radę SU?
W jaki sposób promujecie akcje, które organizujecie?
Czy znacie statut szkoły i regulamin Samorządu Uczniowskiego?
Kto przygotowywał roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego?
Jaki cel mają działania samorządu uczniowskiego?
W jaki sposób podejmujecie decyzje w samorządzie uczniowskim?
Czy braliście udział w tworzeniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego?
Czy macie możliwość dokonywania zmian w Statucie Szkoły?
Skąd pozyskujecie fundusze na Wasze działania?
Czy potrzebujecie wsparcia w postaci utworzenia Funduszu dla Samorządów Uczniowskich,
który byłby przeznaczony na ich działalność?

B) Odpowiedzi
1. Jak często organizujecie spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego?
30,00%
25,90%
25,00%

24,30%
20,10%

20,00%

15,00%

13,20%

10,00%
5,40%
5,00%
1%
0,00%
raz w miesiącu

kilka razy
w miesiącu

kilka razy
w roku
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raz w tygodniu

raz w roku

wg potrzeb

Sposób działania samorządu uczniowskiego

A) Zadane pytania

2. W skali od 1 do 5 jak oceniacie funkcjonowanie samorządu uczniowskiego
w Waszej szkole?

Sposób działania samorządu uczniowskiego

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

44,40%

37,40%
14,80%
2,80%
0,60%
1

2

3

4

5

3. W skali od 1 do 5 jak oceniacie funkcjonowanie samorządu uczniowskiego
w Polsce?
45,00%
40,00%

41,60%

35,00%
30,00%

38,70%

25,00%
5,30%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

1,80%

12,60%

0,00%
1

2

3

4

5

4. W jakim stopniu uczniowie angażują się w działania proponowane przez
Zarząd i Radę Samorządu Uczniowskiego?
45,00%
40,00%

41,90%

31,60%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

9,40%

15,00%
10,00%
5,00%

15,50%

1,70%

0,00%
1

2
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3

4

5

5. W jaki sposób promujecie akcje, które organizujecie?
40,00%
35,00%

31,80%

34,40%

Akcje promowane są poprzez:

30,00%
25,00%
20,00%
13,70%

15,00%

9,10%

8,70%

5,00%

1%

0,70%

0,70%
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10,00%

0,00%
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6. Czy znacie statut szkoły i regulamin Samorządu Uczniowskiego?
4%
TAK

NIE

96%

7. Kto przygotowywał roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego?
45,00%

42,80%

40,00%
35,00%
30,00%

23,60%

25,00%
20,00%

14,10%

15,00%
10,00%

5,30%

5,00%
0,00%
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8. Jaki cel mają działanie samorządu uczniowskiego?
75,90%

Sposób działania samorządu uczniowskiego

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

57,00%

49,40%

20,80%

17%

9,60%
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9. W jaki sposób podejmujecie decyzje w samorządzie uczniowskim?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

61%

22%
13%
4%

1%

0%
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10. Czy braliście udział
w tworzeniu Regulaminu
Samorządu Uczniowskiego?

41%

cji
yrek
D
yzją
dec

inne

TAK
NIE

59%

11. Czy macie możliwość dokonywania
zmian w statucie szkoły?

TAK
NIE
45%
55%
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12. Skąd pozyskujecie fundusze na Wasze działania?
47,50%

20,20%

2,70%

6,40%
0,80%

3,30%

1,20%

ni
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13. Czy potrzebujecie wsparcia w postaci utworzenia Funduszu dla Samorządów
Uczniowskich, który byłby przeznaczony na ich działalność?
22%

TAK
NIE
78%

Najważniejsza informacja
Uczniowie chcą, aby powstał specjalny fundusz dla SU.
Najciekawsza informacja
Celami działań są: urozmaicenie aktywizacji młodzieży, poprawa bytu uczniów
w szkole, zwiększenie integracji wśród uczniów, a także zadowolenie dyrekcji
i nauczycieli.
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50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Wnioski i rekomendacje
•

Uczniowie twierdzą, że potrzebują utworzenia specjalnego funduszu dla
samorządów uczniowskich, dzięki któremu ich działania byłyby wspierane. Tylko
około połowa ankietowanych samorządów uczniowskich brała udział w tworzeniu
regulaminu samorządu uczniowskiego i podobna liczba twierdzi, że ma wpływ na
zmianę statutu szkoły. Świadomość uczniów w tym zakresie powinna zostać
zwiększona. Respondenci wymieniają wiele sposobów na pozyskiwanie funduszy na
działania, warto rozpowszechnić wiedzę o takich możliwościach.

•

Uczniowie lepiej oceniają pracę samorządu uczniowskiego we własnym otoczeniu
niż ogółu samorządu uczniowskiego w Polsce.
Większość SU spotyka się raz w miesiącu.

Sposób działania samorządu uczniowskiego

•

Finansowanie działań SU
•

Poznański „Fundusz Samorządów Uczniowskich”

-„Głównym celem Funduszu jest wsparcie działań podejmowanych przez młodych
poznaniaków na rzecz miasta, lokalnej społeczności i szkoły. Chcieliśmy też pokazać
młodzieży alternatywne sposoby pozyskiwania dofinansowań na projekty związane m.in.
z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, integracją uczniów
i wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi. Poprzednia edycja cieszyła się dużym
zainteresowaniem uczniów i pozwoliła na realizację pomysłów młodzieży z 18 szkół. Każdy
projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 800 złotych. Pozwoliło to m.in. na organizację
warsztatów, wydarzeń sportowych, spotkań tematycznych czy stworzenie stref wypoczynku dla
uczniów. W tej edycji dofinansowanie na kwotę 2000 zł dostało aż 28 szkół. Fundusz
powstał na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, złożony jako poprawka do budżetu na
rok 2018, a w budżecie na rok 2019, radni sami zdecydowali się kontynuować projekt.”
– mówi Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.
Źródło: http://www.poznan.pl/; MRM Poznań
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Młodzieżowy Budżet Obywatelski jest inicjatywą Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.
Każdy uczeń szczecińskiej szkoły ponadgimnazjalnej może razem z przyjaciółmi (grupą
minimum 3 osób) złożyć pomysł do realizacji-wniosek do kapituły w swojej szkole. W tym
roku Miasto Szczecin przeznacza 8500 złotych na inicjatywy uczniów w każdej szkole
ponadgimnazjalnej! Projekty twarde (na przykład zakup stołu bilardowego!) muszą mieścić się
w kwocie 6500 złotych, a miękkie (takie jak organizacja festynu!) nie mogą przekroczyć kwoty
2000 złotych. „Celem projektu przede wszystkim jest kształtowanie postaw
prospołecznych u młodych ludzi, umacnianie świadomości obywatelskiej oraz kształtowanie
u nich tzw. umiejętności miękkich (praca w grupie, planowanie). Jeśli chodzi o skalę projektu
- obejmuje 38 szkół ponadgimnazjalnych. Jego wartość to 323 tysiące złotych - daje to
8500 na każdą szkołę.” – mówi Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.
Źródło: https://www.facebook.com/MRMSzczecin/
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• Młodzieżowy Budżet Obywatelski – Szczecin

Współpraca samorządu uczniowskiego
z dyrekcją i nauczycielami

Współpraca samorządu uczniowskiego z dyrekcją i nauczycielami

A) Zadane pytania
1. Czy dyrekcja bierze pod uwagę sugestie SU i czy liczy się z jego zdaniem?
2. Jak często Rada Samorządu Uczniowskiego spotyka się z przedstawicielami Rady Rodziców,
Rady Pedagogicznej lub Dyrekcją?
3. W jakim stopniu nauczyciele są chętni do współpracy przy Waszych akcjach?
4. W jaki sposób wybierany jest opiekun Samorządu Uczniowskiego?
5. Jaki jest Waszym zdaniem najlepszy sposób wyboru opiekuna SU?
6. Czy jesteście motywowani do działania przez opiekuna samorządu uczniowskiego?
7. Czy przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego mają możliwość uczestniczyć
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej?
8. Czy w Waszej szkole funkcjonuje Rada Szkoły?
9. Czy w Waszej szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia?

B) Odpowiedzi
1. Czy dyrekcja bierze pod uwagę sugestie samorządu uczniowskiego i czy
liczy się z jego zdaniem?
60,00%

48,50%

50,00%

40,00%

30,00%
32,10%

20,00%

10,00%

1,20%

4,30%
14%

0,00%
zdecydowanie nie

raczej nie

trudno powiedzieć
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raczej tak

zdecydowanie tak

2. Jak często Rada Samorządu Uczniowskiego spotyka się z
przedstawicielami Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub dyrekcją?
60,00%
48,70%

50,00%

30,00%
18,80%

20,00%
10,00%

13,40%

12,50%

6,70%

0,00%
kilka razy w
miesiącu

raz w miesiącu

kilka razy w roku

raz w roku

brak spotkań

3. W jakim stopniu nauczyciele są chętni do współpracy?
45,00%

41,30%

40,00%
35,00%
30,00%

19,70%

25,00%

33,20%

20,00%
4,60%

15,00%
10,00%
5,00%

1,20%

0,00%
1

2

3

4

5

4. W jaki sposób wybierany jest opiekun Samorządu Uczniowskiego?

Opiekun jest wybierany przez:
45,00%
40,00%

40,10%

38,10%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
12,90%

15,00%
10,00%

4,40%

5,00%
0,00%
wszystkich uczniów

dyrektora szkoły

Radę Samorządu Uczniowskiego
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Radę Szkoły

Współpraca samorządu uczniowskiego z dyrekcją i nauczycielami

40,00%

5. Jaki jest Waszym zdaniem najlepszy sposób wyboru opiekuna SU?

Najlepszy sposób wyboru opiekuna SU, to wybór przez:
60,00%
52,20%

Współpraca samorządu uczniowskiego z dyrekcją i nauczycielami

50,00%
40,00%
30,00%
21,80%

19,30%

20,00%
10,00%

4,40%

0,00%
wszystkich uczniów

dyrektora szkoły

Radę Samorządu
Uczniowskiego

Radę Szkoły

6. Czy jesteście motywowani do działania przez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego?
4%

TAK
NIE

96%

7. Czy przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego mają możliwość
uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej?

41%

TAK
NIE

59%
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8. Czy w Waszej szkole funkcjonuje Rada Szkoły?

Nie
27%
Tak, ale nie bierzemy udziału
w jej pracach

59%

Tak, bierzemy czynny udział
w jej pracach

9. Czy w Waszej szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia?
6%
Nie
35%
Tak, taką funkcję pełni
nauczyciel

59%

Tak, taką funkcję pełni
uczeń

Najważniejsza informacja
Zdecydowana większość uczniów uważa, że jest motywowana do działania
przez opiekunów samorządu uczniowskiego.
Najciekawsza informacja
Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że w ich szkole nie funkcjonuje
instytucja Rzecznika Praw Ucznia
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Współpraca samorządu uczniowskiego z dyrekcją i nauczycielami

14%

Wnioski i rekomendacje

Współpraca samorządu uczniowskiego z dyrekcją i nauczycielami

•

Samorząd Uczniowski powinien częściej uczestniczyć w spotkaniach Rady
Pedagogicznej, kiedy jest to możliwe;
• Należy zwiększyć świadomość uczniów na temat Rzecznika Praw Ucznia
oraz Rady Szkoły,
• Warto rozpowszechniać wiedzę na temat funkcjonowania Rady Szkoły
i przede wszystkim pamiętać o istotności reprezentacji uczniów w Radzie
Szkoły.
• Samorząd Uczniowski powinien częściej spotykać się z nauczycielami
i dyrekcją.

Analizowanie
odpowiedzi na ankietę
skierowaną do Zarządów
Samorządów Uczniowskich
Warszawa, 12 stycznia 2019
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Współpraca samorządu uczniowskiego
z innymi organami
1. Czy zostaliście przeszkoleni w zakresie praw i obowiązków samorządu uczniowskiego?
2. Czy Waszym zdaniem potrzebna jest organizacja przeprowadzająca stałe szkolenia dla
samorządów uczniowskich?
3. Jak ważna jest zintegrowanie samorządów uczniowskich i wymiana dobrych praktyk?
B) Odpowiedzi

1. Czy zostaliście przeszkoleni w zakresie praw i obowiązków samorządu
uczniowskiego?
25%

TAK
NIE

75%

2. Czy Waszym zdaniem potrzebna jest organizacja przeprowadzająca stałe
szkolenia dla samorządów uczniowskich?

42%
TAK
NIE

58%
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Współpraca samorządu uczniowskiego z innymi organami

A) Zadane pytania

3. Jak ważne jest zintegrowanie samorządów uczniowskich i wymiana
dobrych praktyk?
43,90%

50,00%
45,00%
40,00%

Współpraca samorządu uczniowskiego z innymi organami

35,00%
30,00%
35,80%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

1,00%

2,90%

16%

0,00%
zdecydowanie nie raczej nie jest ważne trudno powiedzieć
jest ważne

raczej jest ważne

zdecydowanie jest
ważne

Najważniejsza informacja
Uczniowie chcą być stale szkoleni (58%)

Najciekawsza informacja
Większość uczniów została przeszkolonych w zakresie swoich praw
i obowiązków (75%)

Wnioski i rekomendacje
• Ważne jest zintegrowanie Samorządów Uczniowskich
i wymiana dobrych praktyk.
• Uczniowie podobnie do nauczycieli chcieliby być stale szkoleni.
• Konieczne jest powołanie organizacji, która stale będzie przeprowadzała
szkolenia i warsztaty dla samorządów uczniowskich.
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Cele i motywacje członków
samorządu uczniowskiego
A) Zadane pytania
1. Jaka jest motywacja Waszych działań?
2. Jak myślicie, w jakim stopniu zaangażowanie w działalność samorządu
uczniowskiego pomoże Wam w dorosłym życiu?

B) Odpowiedzi
1. Jaka jest motywacja Waszych działań?

4%
13%

chęć działania i zmieniania szkoły na lepsze

46%
chęć godnego reprezentowania młodzieży

14%

możliwość dalszego rozwoju kariery na
ścieżce aktywności społecznej

23%

chęć rozwoju – wpisania działalności w
samorządzie uczniowskim do CV, chęć
działania i zmieniania szkoły na lepsze
możliwość dalszego rozwoju kariery na
ścieżce aktywności społecznej oraz
możliwość dalszego rozwoju kariery na
ścieżce politycznej
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2. Jak myślicie, w jakim stopniu zaangażowanie w działalność samorządu
uczniowskiego pomoże Wam w dorosłym życiu?
50,00%
36,00%

45,00%
40,00%
35,00%

43,50%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

1,20%

5,00%

3,00%

16%

0,00%
zupełnie nie pomoże

raczej nie pomoże

trudno powiedzieć

raczej pomoże

zdecydowanie
pomoże

Najważniejsza informacja
Najważniejszą motywacją uczniów do działalności w samorządzie
uczniowskim jest chęć działania i zmieniania szkoły na lepsze oraz chęć
godnego reprezentowania młodzieży.
Najciekawsza informacja
Najciekawszą informacją jest fakt, że wg ankietowanej młodzieży
działalność w samorządzie uczniowskim ma realny wpływ na dorosłe życie.
(średnia ocen w skali 1-5 wyniosła 4,10)
Wnioski ii rekomendacje
Wnioski
rekomendacje
•

Najważniejszą motywacją uczniów do działalności w samorządzie uczniowskim
jest chęć działania i zmieniania szkoły na lepsze oraz chęć godnego

reprezentowania młodzieży
•

Najciekawszą informacją jest fakt, że wg ankietowanej młodzieży działalność

w samorządzie uczniowskim ma realny wpływ na dorosłe życie. (średnia
ocen w skali 1-5 wyniosła 4,10)
•

Aby jeszcze bardziej zachęcić uczniów do aktywnej pracy na rzecz szkoły

i młodzieży, należy zwiększyć ich realny wpływ na życie i funkcjonowanie
szkoły oraz stale doceniać ich zaangażowanie.
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SU NA ŚWIECIE
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W tej części
przedstawimy dane, dotyczące
działalności SU, które otrzymaliśmy
dzięki Ośrodkowi Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą.
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Działalność samorządów uczniowskich
w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych
EUROPA
AUSTRIA
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP
w Wiedniu
strona www SPK: www.wieden.orpeg.pl
Działania SU w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Wiedniu:
-

-

W pierwszym tygodniu nauki przedstawiciele SU w danym dniu informują, że zawsze
służą pomocą i radą młodszym kolegom. Rozdają wesołe naklejki.
Samorząd przeprowadza raz do roku ankiety potrzeb i wniosków w formie zbierania
ciekawych pomysłów i ewentualnych zażaleń od uczniów.
Organizacja dyskoteki szkolnej.
Udział i pomoc w przygotowaniu i sprzedaży ciast podczas kiermaszu organizowanego
we współpracy z RR podczas pikniku na zakończenie roku.
Turniej klas - zabawa dla poszczególnych klas prowadzona przez przedstawicieli SU oraz
nauczycieli podczas pikniku na zakończenie roku szkolnego.
Zbieranie informacji o absolwentach szkoły, ich sukcesach i wspomnieniach ze szkoły.
Próba stworzenia kącika absolwenta z przedstawieniem informacji o sukcesach dawnych
uczniów. (Projekt realizowany w miarę możliwości przy udziale i pomocy nauczycieli).
Reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości i imprez szkolnych przedstawiciele SU uczestniczą czynnie w witaniu gości z Polski i innych państw,
oprowadzają po szkole, przekazują informacje o historii i działaniach szko ły, dzielą się
swoimi odczuciami o szkole.
Pomoc w organizowaniu apeli szkolnych, w porządkowaniu sal i przygotowywaniu
wystroju.
Organizacja raz do roku akcji charytatywnej we współpracy z RR.
Propagowanie idei wolontariatu i dawanie przykładu w tym zakresie np. pomoc podczas
festiwali polskiej książki w ambasadzie, spotkań jubileuszowych, akcje biblioteczne.
Samopomoc koleżeńska np. wsparcie w procesie adaptacji uczniów przyjeżdżających
z Polski, pomoc w nauce języka niemieckiego i odrabianiu prac domowych, pomoc dla
uczniów mających problemy w nauce w szkole polskiej.
W miarę możliwości wsparcie dla dzieci chorych z Polski, przebywających na leczeniu
w Austrii.
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BELGIA
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP
w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
strona www SPK www.antwerpia.orpeg.pl

-

Samorząd uczniowski jest inicjatorem i współorganizatorem wielu projektów szkolnych,
międzyszkolnych, polonijnych, patriotycznych itd.
Reprezentuje godnie środowisko szkolne na zewnątrz.

Główne projekty i wydarzenia, w które aktywnie zaangażowany jest Samorząd:
- Przygotowanie scenariusza i prowadzenie corocznych Ceremonii na Polskim Cmentarzu
Wojskowym w Lommel. Ostania uroczystość związana z przywróceniem imienia
i nazwiska na grobie lotnika, porucznika Mikołaja Kirkilewicza - prowadzenie całej
ceremonii
w dwóch językach, polskim i niderlandzkim. Program artystyczny.
- Prowadzenie wkładki z życia szkoły w gazecie polonijnej Antwerpia po Polsku.
- Prowadzenie platformy internetowej „Spotkania z historią”
- Opieka nad Kombatantami I Dywizji Pancernej Gen. St. Maczka
- Tworzenie pocztu sztandarowego dla Sztandaru Pierwszej Dywizji Pancernej gen. St.
Maczka i opieka nad sztandarem.
- Reprezentowanie szkoły i pomoc logistyczna podczas inauguracji ważnych wystaw jak
ostatnio, wystawa „Pancerne skrzydła w Królewskim Muzeum Armii w Brukseli,
z udziałem Weteranów 1 Dywizji Pan cernej, władz Belgii i Polonii.
- Przygotowanie ceremonii, Ślubowanie klas pierwszych.
- Współudział w organizacji Uroczysta Gala „KU CZCI NIEPODLEGŁEJ” pod patronatem
honorowym Ambasady RP w Brukseli.
- Organizacja międzynarodowego projektu „Zapal znicz na polskim grobie”
- Gromadzenie informacji i dokumentów z historii żołnierzy I Dywizji Generała Stanisława
Maczka oraz ich digitalizacja w szkolnym archiwum digitalnym.
- Organizacja koncertu charytatywnego dla bezdomnych przy współpracy z organizacjami
belgijskimi jak Kamiano.
Powyższe projekty są projektami o stałym charakterze poza nimi Samorząd angażuje się
w projekty szkolne skierowane wyłącznie dla społeczności szkoły.
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BIAŁORUŚ
Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie RP w Mińsku
strona www SPK www.minsk.orpeg.pl

Działania Samorządu Uczniowskiego SPK w Mińsku w roku 2018/2019
- obchody Światowego Dzień Uśmiechu
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
- Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu porządku na grobach na Cmentarzu Kalwaryjskim
w Mińsku.
- Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
- Andrzejki – wieczór wróżb.
- Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
- Szkolne Mikołajki.
- Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.
- Prezentacja multimedialna o świętach Bożego Narodzenia.
- Pomoc w organizacji szkolnych Jasełek.
- Boże Narodzenie – wykonanie kart świątecznych, składanie życzeń nauczycielom,
pracownikom Ambasady RP i Konsulatu oraz Domu Polskiego.
- Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
- Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
- Spotkanie podsumowujące pracę SU w I półroczu.
- Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).
- Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
- „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.
W planach:
- Wielkanoc – wykonanie kart świątecznych, składanie życzeń nauczycielom, pracownikom
Ambasady RP i Konsulatu oraz Domu Polskiego.
- Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
- Światowy Dzień Czekolady – 12.04.2018 r.
- Obchody Dnia Ziemi; wykonanie gazetki okolicznościowej, sprzątanie terenu wokół nas.
- Święta majowe – pomoc w wykonaniu kotylionów.
- Pomoc w organizacji oraz opiece na szkolnej wycieczce autokarowej.
- 26 maja – Dzień Matki – przygotowanie prezentacji multimedialnej dla uczniów, konkurs
na najładniejszą kartkę z życzeniami.
- Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
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BUŁGARIA
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Władysława Warneńczyka
przy Ambasadzie RP w Sofii
strona www SPK www.sofia.orpeg.pl
-

Udział w Narodowym Czytaniu Przedwiośnia,
Udział w przygotowaniu programu i w rozpoczęciu Roku Szkolnego,
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wykonano kartkę z życzeniami dla nauczycieli,
Przygotowania w poszczególnych klasach do akademii z okazji Narodowego Święta
Niepodległości,
Wykonanie dekorację do akademii w Instytucie Polskim w Sofii z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości,
Udział w akcji reklamującej akademię „Niepodległa”,
Ogłoszono i przeprowadzono szkolny konkurs na bożonarodzeniową kartkę dla klas I-III,
Włączono się wraz z organizacją polonijną PSKO „Warneńczyk” w akcję charytatywną
„Szlachetna Paczka”
Wykonano kartki świąteczne dla pracowników ambasady
Udział uczniów klas 1-6 SP w Jasełkach 2018

W planach:
- Konkursy wielkanocne, obchody świąt i dalsza pomoc w organizowaniu uroczystości
szkolnych,
- Organizowanie Forum Uczniowskiego,
- Zbieranie książek i czasopism i przekazanie do kościoła katolickiego dla naszej Polonii,
- Nawiązanie korespondencji i wymiana poglądów ze szkołą w Polsce,
- Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowej ankiety pt: "Za co lubisz szkołę polską?"
- Przeprowadzanie wśród uczniów sondaży w sprawach ważnych dla życia szkoły i nie
tylko,
- Zorganizowanie dnia wspólnoty szkoły (piknik) przed końcem roku szkolnego.
W Bułgarii funkcjonuje również:
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w WARNIE
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DANIA
Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie RP w Kopenhadze
strona www SPK www.kopenhaga.orpeg.pl
Samorząd Uczniowski zrealizował następujące zadania:
- zaangażowanie w przygotowanie apeli szkolnych (apel z okazji Dnia Nauczyciela, Święta
Niepodległości, Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holocaustu),
- zaangażowanie w organizacje konkursów sz kolnych i pozaszkolnych (100 kartek na
100-lecie, Patria Nostra),
- wspomaganie uroczystości na cmentarzu na Mindelunden, złożenie kwiatów na grobach
Lucjana i Lone Masłochów,
- udział w projekcie edukacyjnym „Dzień Polski” w SPK w Kopenhadze: aktywny udział
samorządu w przygotowaniach związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, przygotowanie krótkiego rysu historycznego związanego z walką
Polaków
o niepodległość oraz polskimi symbolami narodowymi,
- przygotowanie świątecznego wydania gazetki szkolnej (wydanie multimedialne),
przygotowanie i prowadzenie kiermaszu świątecznego,
- przygotowanie projektu „Starsi uczniowie czytaj młodszym” w ramach narodowego
czytania „Przedwiośnia” S. Żeromskiego,
- przygotowanie dwóch happeningów związanych z mobbingiem i cyberprzemocą:
„Bezpieczny Internet”, „Stop mobbingowi w szkole”,
- systematycznie powadzenie kroniki szkolnej,

FINLANDIA
Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie RP w Helsinkach
strona www SPK www.helsinki.orpeg.pl
SU brał udział w następujących wydarzeniach i przedsięwzięciach:
- Spotkanie z Pierwszą Damą RP,
- Wizyta pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej – księga pamiątkowa.
- Mikołajki - przygotowanie programu artystycznego, śpiewanie kolęd.
- własnoręczne wykonanie prezentu: ”100 powodów dla których lubię chodzić do szkoły”.
- Konkurs recytacji wierszy (w trakcie): propagowanie informacji o różnych konkursach
literackich, zachęcanie do kształtowania poczucia więzi kulturowej z historią, tradycją
i wartościami naszego kraju, utrwalanie poczucia dumy narodowej,
- konkurs literacki i plastyczny: ”Znani Polacy Północy”, ”Nie ma dzieci, są ludzie”
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-

-

warsztaty plastyczne i poetyckie: ”Przerwa na książkę”, ”Świat mediów cyfrowych”,
”Świat poezji...”, ”Piszemy reklamę!”, ”Cisza i hałas”
wieczór historyczny w Rezydencji Ambasady RP, temat przewodni: „Polska droga do
niepodległości” - przedstawienie wystawy prac plastycznych przygotowanych przez
uczniów, poświęconych 100-leciu Niepodległości Polski. Przedstawiono prezentacje na
temat życia i działalności Ireny Sendlerowej oraz prezentację przybliżającą postać Anny
Frank.
Konkurs na logo szkoły we współpracy z Radą Rodziców i nauczycielami

FRANCJA
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Adama Mickiewicza
przy Ambasadzie RP w Paryżu
strona www SPK www.paryz.orpeg.pl
W swoich pracach Samorząd uwzględnia:
- Udział przedstawicieli w ważnych rocznicach i uroczystościach patriotycznych na terenie
szkoły i w środowisku polonijnym z obowiązkowym udziałem pocztu sztandarowego
szkoły (obchody Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Flagi i Polonii, Święta
Konstytucji 3 Maja, rokroczne wyjazdy uczniów do Montmorençy – największej polskiej
nekropolii we Francji).
- Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny
oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
- Rozwijanie wśrόd uczniόw aktywności, poczucia przydatności działania na rzecz szkoły
i poczucia własnej wartości.
- Przygotowanie uczniόw do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu
społecznym.
- Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska polonijnego.
- Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych /pasowanie na ucznia, Dzień Nauczyciela,
Andrzejki, Mikołajki, życzenia świąteczne Bożonarodzeniowe i Wielkanocne dla Rady
Pedagogicznej, Rady Rodzicόw, pracownikόw szkoły i dla uczniόw, zabawa karnawałowa,
pierwszy dzień wiosny – Dzień Samorządności, Dzień Dziecka/.
- Udział w akcjach charytatywnych, organizowanie zbiόrki rzeczy i zabawek dla Domόw
Dziecka w Polsce, włączenie się w poprzednich latach do akcji „Gόra Grosza”.
- Wspόłpracę z Radą Rodzicόw (organizacja dyskotek szkolnych, kiermaszy).
- Pomoc w dbałości o porządek na terenie szkoły i mienie szkolne.
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- Ukazywanie sensu praw i obowiązkόw, zasad i reguł, nakazόw i zakazόw obowiązujacych
w życiu społecznym, propagowaniu prawidłowych zachowań uczniόw sprzyjających
bezpieczeństwu w rόżnych sytuacjach.
- Wspieranie organizacji konkursόw przedmiotowych.
- Zgłaszanie propozycji i postulatόw uczniόw Kierownikowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej
i Radzie Rodzicόw.

HOLANDIA
Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie RP w Hadze
z siedzibą w Brunssum
strona www SPK www.brunssum.orpeg.pl
Do najważniejszych inicjatyw, w które włącza się Samorząd należą:
- Rozpoczęcie Roku Szkolnego - program artystyczny nawiązuje do wydarzenia związanych
z Drugą Wojną Światową - Polski Wrzesień,
-Wystawy organizowane przez IPN Warszawa, uczniowie poznają w szczególny sposób
elementy historii Polski oraz mają możliwość wymienić poglądy z uczniami ze swojej szkoły
międzynarodowej,
- Spotkania Opłatkowe, przedstawiciele Samorządu uczą samorządności najmłodszych
uczniów naszej Szkoły,
- Dzień języka ojczystego - Samorząd wyszedł z inicjatywą napisania limeryków na temat
szkoły oraz uczył młodszych kolegów i koleżanki jakie są najczęstsze błędy językowe i co
robić by ich nie popełniać,
- Warsztaty Kokard Narodowych - niezwykła lekcja patriotyzmu, starsi uczniowie pomagają
młodszym w przygotowaniu kokard,
- Rodacy Bohaterom
- Obchody 11 listopada oraz 1 i 3 maja
- Uczniowie szkoły występują przed społecznością międzynarodową i z dumą wykonują hymn
Rzeczypospolitej Polskiej w Dowództwie Wojsk Sojuszniczych w Brunssum.
- Włączenie się w organizację wycieczek szkolnych
- Gala Młodych Ambasadorów Polski
- Narodowe Czytanie
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NIEMCY
Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie RP w Berlinie
strona www SPK www.berlin.orpeg.pl
- czynne włączenie się w przygotowanie uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2018/19,
- przygotowanie uroczystego ślubowania klas pierwszych przy współpracy z wychowawcami
klas pierwszych,
- przygotowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/19 przez
samorząd roku szkolnego 2017/18,
- przygotowanie, wspólnie z nauczycielami, akademii upamiętniającej wydarzenia
prowadzące Polskę do wolności z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości,
- zorganizowanie wraz z wychowawcami klas I-III balu karnawałowego dla klas I – III
(konkursy, zabawy, oprawa muzyczna)

Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu
strona www SPK www.hamburg.orpeg.pl
W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd Uczniowski zrealizował następujące zadania:
- Wziął udział w obchodach upamiętniających rocznicę wybuchu II wojny światowe
na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Neuengamme.
- Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
- Redagowanie gazetki szkolnej „Kujon”.
- Pomoc w organizacji pasowania na ucznia, poczet sztandarowy oraz przywitanie
pierwszoklasistów przez przedstawiciela SU.
- Przygotowanie wigilii szkolnej – jasełka, oprawa muzyczna, prowadzenie uroczystości oraz
wystrój sali.
- Udział w uroczystościach związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości – wieczory historyczno - literackie.
- Organizacja Progówek - uroczyste zakończenie szkoły przez uczniów klasy VIII, III
gimnazjum, III LO.
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SZWECJA
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Katarzyny Jagiellonki
przy Ambasadzie RP w Sztokholmie
strona www SPK www.sztokholm.orpeg.pl
-

W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd Uczniowski zrealizował następujące zadania:
Kartka dla Powstańca (wrzesień 2018).
Uczestnictwo w mszach patriotycznych: 1.IX, 11.XI, Msza Katyńska.
Udział w uroczystościach upamiętniających bohaterów narodowych na cmentarzu Haga
Norra (październik 2018).
Udział w Loterii świątecznej.
Udział w akcji „Paczka dla bezdomnego”.
Współpraca z Radą Rodziców.
Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy w Szwecji. Pomoc przy porządkowaniu
polskich grobów (maj 2019).
Z inicjatywy SU będzie zorganizowany Bieg Wazów w celu uczczenia Roku Wazów
i 450-lecia koronacji Katarzyny Jagiellonki.
W ramach SU działa Drużyna Sztandarowa, która reprezentuje Szkołę na uroczystościach
wewnątrzszkolnych oraz reprezentuje SPK, m.in. w trakcie uroczystości patriotycznych.
Drużyna jest zorganizowana na wzór organizacji niepodległościowych (uczniowie składają
przysięgę, mają jednolity strój).

WŁOCHY
Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii
strona www SPK www.ostia.orpeg.pl
W br. roku szkolnym wykonał następujące zadania:
- Samorząd Szkolny aktywnie włączył się w przygotowania do uroczystości 100-lecia
Odzyskania Niepodległości:
• tydzień niepodległości, podczas którego uczniowie wykonywali komiks poświęcony
Józefowi Piłsudskiemu
• na podstawie komiksu został wykonany film „Od narodzin Józefa Piłsudskiego
do Odzyskania Niepodległości”
• pomoc uczniom w klasach młodszych przy wykonaniu dekoracji na apel
• pomoc przy przygotowaniach do Akademii i uroczystego koncertu z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości oraz uczestniczenie w apelu,
• reprezentowanie szkoły na uroczystościach rocznicy Odzyskania Niepodległości
w Ambasadzie RP w Rzymie: złożenie kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego
- Organizacja ślubowania klas pierwszych,
- Andrzejki w szkole (wróżby andrzejkowe, loteria fantowa)
- Pomoc w organizacji Mikołajek, Wigilii i Jasełek dla uczniów szkoły.
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- Współpraca z biblioteką szkolną i współorganizowanie konkursów na najlepszego
czytelnika.
- Udział w akcji „Sprzątanie Świata” wspólnie ze szkoła włoską.
- Organizowanie jednodniowych wycieczek w cyklu „Śladami Polaków we Włoszech”.
- Aktywny udział w konkursach organizowanych przez organizacje działające w Polsce i nie
tylko.
- Współpraca ze środowiskiem Polonijnym we Włoszech np. stowarzyszenie
międzynarodowe „Le Rondini”.
- Organizacja Studniówki w Ambasadzie RP w Rzymie.
- Wielu członków samorządu zostało laureatami konkursu „Być Polakiem”.
- Współpraca z Kościołem Polskim w Ostii prowadzi w nim animację dla dzieci.
- Uczestniczenie w wyjazdach na Polonikusa.
- Sukcesy w dziedzinie dziennikarskiej m.in. artykuły w piśmie Cogito i Adeste
- Organizacja cyklicznych pikników rodzinnych, np. Spartakiady.
- Pomoc w organizowaniu apeli klasom wyznaczonym do przygotowania apelu.
- zaangażowanie w pomoc charytatywną,
- Organizacja spotkań w celu omówienia realizacji planowanych zadań.
- Co roku wydaje gazetkę szkolną- szkolny obserwator „Tak to u nas wygląda”.
- Samorząd szkolny został laureatem konkursu „Żołnierze Wyklęci” w kategorii film
- Samorząd Szkolny jest otwarty na współpracę innymi organizacjami działającymi na
terenie Włoch.
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. G. Herlinga-Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP w Rzymie
strona www SPK www.rzym.orpeg.pl
Przy Samorządzie Szkolnym SPK w Rzymie od kilku lat istnieje Szkolne Koło Filmowe:
- Koło Filmowe zrzesza uczniów klas licealnych i ostatnich klas szkoły podstawowej
i gimnazjum, zainteresowanych poznawaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat historii
Polski i polskich śladów we Włoszech.
- Uczniowie, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, przygotowali już kilka filmów
z cyklu dedykowanemu historii 2 Korpusu gen. Andersa.
Zbierając materiały do filmów zwiedzili polskie cmentarze wojenne we Włoszech- Monte
Cassino, San Lazaro w pobliżu Bolonii. Nawiązali współpracę z włoskim historykiem Enzo
Carrani, autorem książek poświęconych udziałowi Polaków w kampanii włoskiej podczas
II wojny światowej. Spotkali się również z kombatantami- uczestnikami walk pod Monte
Cassino, wyzwalania Bolonii czy Ankony, np. płk. Jankowskim. Utrzymują kontakty
z potomkami żołnierzy mieszkających we Włoszech
- Filmy " Zwycięzcy spod Monte Cassino" i " Bolonia - ostatni bój" otrzymały I nagrodę
w konkursie "Śladami Polaków w...", organizowanym przez Stowarzyszenie Wspólnota
Polska.
- Ponadto przygotowali również filmy pt. "Wykorzystana szansa na niepodległość"
https://www.youtube.com/watch?v=VdzQOw7M7OQ
oraz
Dla
niepodległej
https://www.youtube.com/watch?v=8yMZ8TIXE-s - są zamieszone na kanale YouTube
Szkoły Polskiej w Rzymie.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W ATENACH
GRECJA
Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki
przy Ambasadzie RP w ATENACH
Strona www SPK: www.ateny.orpeg.pl
Działania Samorządu:
- Z okazji VII edycji konkursu polonijnego pt. ,,Być Polakiem” stworzył szkolny wzorzec
polskiego patriotyzmu pod nazwą Dekalog ucznia ZS w Atenach, czyli idee nowoczesnego
patriotyzmu w 10 przykazaniach. „Przykazania” zawierają kanon zachowań młodego patrioty,
począwszy od świętowania rocznic historycznych, po konkretne zachowania w życiu
codziennym, pracę nad samym sobą, dbanie o czystość i estetykę przestrzeni publicznej oraz
patriotyzm ekonomiczny. Dekalog został zaprezentowany 6 listopada 2015r. podczas
spotkania z organizatorami konkursu polonijnego ,,Być Polakiem”.
- Od czterech lat w ramach programu ,,Adopcja Serca” SU organizuje zbiórkę pieniędzy na
edukację dwojga dzieci z Madagaskaru we współpracy z Referatem Misyjnym Prowincji
Polski Południowej.
- W październiku 2017 r. z inicjatywy uczniów powstał Szkolny Klub Wolontariatu, którego
stałymi członkami jest Zarząd SU. Aktualnie
Przykładowe zrealizowane samorządowe akcje i inicjatywy wolontarystyczne SKW:
• Przeprowadzenie zbiórki żywności i darów w ramach akcji organizowanej w miesiącu
grudniu przez Urząd Miasta Holargosu, która jest przekazywana dzieciom z Domu Dziecka
„Arka Świata”
• Przez ostatnie lata, w marcu, odbywała się również zbiórka żywności do ośrodka pomocy
społecznej prowadzonego przez Siostry Misjonarki Miłości. Młodzież przygotowywała
także posiłki dla biednych.
• Samorząd Uczniowski współorganizował 25 marca 2018r. Święto Wolontariatu
w Atenach pt. ,,Kto Caritas i wolontariat promuje, ten na radości innych zyskuje!”. Tym
sposobem promował ideę bezinteresownej pomocy na rzecz ubogich i potrzebujących,
wpisując się w czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Zajmował się sprzedażą
ozdób wielkanocnych (pisanek, koszyczków wielkanocnych, palm, kartek świątecznych
własnoręcznie wykonanych).
• Samorząd inicjował również zbiórkę karmy dla Ateńskiego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami.
• Młodzież z poszczególnych klas od kilku lat uczestniczy w zbieraniu korków, jednej
• z najpopularniejszych w Polsce akcji charytatywno-ekologicznej. Firma recyklingowa, do
której są przesyłane korki przerabia je na surowiec wtórny (plastikowy granulat),
a uzyskane w ten sposób pieniądze zostają przekazane na leczenie, rehabilitację lub sprzęt
specjalistyczny dla potrzebującej osoby.
• W zależności od potrzeb wolontariusze pomagają kolegom i koleżankom mającym
problemy w przyswajaniu wiedzy.
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- Samorząd Szkolny zajmuje się również działalnością medialną, redaguje szkolną gazetkę
ścienną. Zapewnia medialną obsługę wydarzeń szkolnych, dekoruje pomieszczenia szkolne
na konkursy, imprezy, apele. Tworzy dekoracje ścienne w pomieszczeniach klasowych m.in.
z okazji obchodów polskich świąt patriotycznych czy religijnych.
- udział i pomoc samorządu w stworzeniu internetowej kroniki szkolnej, którą można przejrzeć
na stronie medialnej naszej szkoły.
- Obchody Pierwszego Dnia Wiosny tzw. Wiosenalia, czyli 21 marca, corocznie od 12 lat
samorząd szkolny organizuje międzyklasowy turniej wiosenny. Celem wychowawczym
imprezy jest integracja uczniów, motywowanie ich do pracy na rzecz klasy, wdrażanie do
zdrowej rywalizacji, uaktywnienie pracy samorządu uczniowskiego. W bieżącym roku
szkolnym turniej uświadamiał uczniów o konieczności podjęcia jak najszybszych działań
w celu zmniejszenia globalnego ocieplenia,
- Samorząd występuje w imieniu szkoły na lokalnych świętach, obchodach. Wspomaga
przedsięwzięcia związane z kultywowaniem polskich świąt, tradycji i obyczajów.
- Z okazji Święta Zmarłych corocznie składa kwiaty i zapala znicze na grobach Jerzego
Szajnowicza i Zygmunta Mineyki.
- Pomaga w zorganizowaniu polonijnego turnieju wiedzy o Polsce, który tradycyjnie odbywa
się już o 4 lat w ramach Tygodnia Kultury Polskiej.
- Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu imprez klasowych typu: Dzień Chłopca, Mikołajki,
spotkanie opłatkowe, Walentynki, Dzień Dziewczyny, Dzień Dziecka.
- Samodzielnie organizuje dyskoteki andrzejkowe i karnawałowe. Zajmuje się sprzedażą
wypieków pod hasłem "Lekcje małej przedsiębiorczości". Zysk przeznacza na cele własne
(kupno nagród dla zwycięzców konkursów, które sam organizuje) i wspieranie statutowej
działalności szkoły.

AMERYKA PÓŁNOCNA
KANADA
Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto
strona www SPK www.toronto.orpeg.pl
Samorząd Uczniowski inicjuje i organizuje wiele akcji i imprez szkolnych i pozaszkolnych,
w tym:
- zadanie samorządu to: łączyć społeczność szkoły, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć
określoną atmosferę szkoły a także wzbogacać tradycje szkolne.
- dzięki działalności SU powołana została do życia w 2010 roku gazetka szkolna „Merkuriusz”,
która z powodzeniem jest wydawana do dziś; następnie w 2012 roku logo szkoły, a w 2014
roku dzięki inicjatywie i ogromnej pracy SU powstał sztandar szkoły. W 2017 SU ogłosił
konkurs na hymn szkoły.
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- przygotowywanie i prowadzenie uroczystości okolicznościowych i patriotycznych
(np. ślubowanie klas pierwszych, akademie z okazji Święta Niepodległości oraz Święta
Konstytucji 3 maja, Jasełka, Wieczór Laureatów i wiele innych),
- akcje pozaszkolne (np. współpraca z lokalnymi polskimi Domami Seniora, spotkania
z weteranami, akcja „BohaterON”, czy choćby tegoroczna akcja „ Bądźmy razem na święta”),
- współpraca z katedrą polską oraz polskimi studentami lokalnego uniwersytetu
(University of Toronto),
- organizowanie konkursów dla młodszych uczniów propagując w ten sposób polską tradycję
i kulturę, np.: konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową, konkurs na Najpiękniejszą Pisankę,
akcję „zdjęcie z Mikołajem”, itp.

USA
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej
przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago
strona www SPK www.chicago.orpeg.pl
Do tej pory SU w roku szkolnym 2018/2019 angażował się i wspierał następujące wydarzenia:
- szkolne mikołajki
- występ w przedstawieniu bożonarodzeniowym
- pomoc w przygotowaniu szkolnej wigilii i koncertu kolęd
- pomoc w bibliotece szkolnej
- organizacja akcji „Pomoc dla domu samotnej matki w Chicago”
- poczta walentynkowa
- akcja „Poczytaj z młodszym kolegą”

Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku
strona www SPK www.nowyjork.orpeg.pl
- Uczniowie przez cały rok szkolny angażują się w przygotowywanie ważnych wydarzeń
szkolnych oraz współpracują z Radą Rodziców organizując kiermasze szkolne,
- akcja "Chrońmy przyrodę - poznajemy Polskie Parki Narodowe". W związku z
przypadającym w miesiącu kwietniu Dniem Ziemi każda z 10 klas ma za zadanie przygotować
prezentację wylosowanego przez siebie Parku Narodowego.
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Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w WASZYNGTONIE
strona www SPK www.waszyngton.orpeg.pl
Inicjatywy samorządu:
- Pomoc i organizacja uroczystości z okazji Święta Niepodległości
- Klasa III SP wraz z samorządem uczniowski – organizacja akcji „ Pomoc dla Amelki” –
pomoc w zbiórce środków finansowych na pomoc w leczeniu Amelki (uczniowie klasy III
są w stałym kontakcie korespondencyjnym z klasą Amelki).

AZJA
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Szkolny Punkt Konsultacyjny
im. Wacława Seweryna Rzewuskiego
przy Ambasadzie RP w Abu Zabi
z siedzibą w Dubaju
strona www SPK www.dubaj.orpeg.pl
Do SPK w Dubaju uczęszczają uczniowie w wieku 6-15 lat, z czego zdecydowana większość
to uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej. W związku z tym można mówić bardziej
o udziale uczniów w różnych projektach, aniżeli ich inicjowaniu.
W br. szkolnym Samorząd Uczniowski angażował się w następujące projekty:
- obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości i zorganizowane w ich ramach konkursy: VI
Szkolny Konkurs Recytatorski pt. "Nasza Ojczyzna w poezji", V Szkolny Konkurs na
Prezentację Multimedialną pt. "Polska droga do niepodległości" oraz Szkolny Konkurs
Plastyczny pt. "Polska - moja Ojczyzna",
- polonez odtańczony w 100-lecie Odzyskania Niepodległości,
- w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości nawiązaliśmy współpracę ze
Szkołą Podstawową Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze - wymiana kartek, zdjęć,
pozdrowień,
- Bożonarodzeniowy Kiermasz Charytatywny (zgłoszony do ministerialnego projektu Razem
na Święta),
- Jasełka Bożonarodzeniowe,
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BANK POMYSŁÓW
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BANK POMYSŁÓW
dla samorządów uczniowskich
W związku z tym, że najlepiej jest oddać głos samym zainteresowanym
poprosiliśmy członków samorządów uczniowskich o zaprezentowanie swoich
działań, które warto polecić do wykorzystania i zaimplementowania w swojej
działalności. Dlatego też poniżej prezentujemy Bank Pomysłów Samorządów
Uczniowskich, z którego warto korzystać. Warto zwrócić uwagę, że każdy
z pomysłów to złożony projekt, w którym każdy z elementów jest ze sobą spójny.
Serdecznie gratulujemy autorom!

1

NAZWA PROJEKTU: Serce dla serca
ORGANIZATORZY: Samorząd Uczniowski SP im. Orła Białego w Trzebielu
GRUPA ODBIORCÓW: społeczność szkolna
OPIS PROJEKTU: Przeprowadzenie akcji walentynkowej w szkole dla
podopiecznego fundacji TIP TOP.
CEL PROJEKTU: Uwrażliwienie uczniów na pomoc innym ludziom poprzez wspólne
pomaganie w Walentynki.
PARTNERZY PROJEKTU: Dyrektor szkoły
KOSZT PROJEKTU: 200 zł
CZAS WYKONANIA PROJEKTU: 13-15 lutego 2019r.
PRZEBIEG PROJEKTU: W związku z wówczas zbliżającymi się Walentynkami
i chęcią pomagania innym Samorząd Uczniowski S.P. im. Orła Białego w Trzebielu postanowił
przeprowadzić akcję “Serce dla serca”.
Pierwsze kroki w kierunku powstania tej akcji poczyniliśmy już na styczniowym
spotkaniu SU. Opiekun SU, poinformowała nas o sytuacji w jakiej znajduje się mały chłopiec.
Od razu postanowiliśmy pomóc chłopcu oraz stworzyliśmy zarys całej akcji. Opiekun
samorządu po skontaktowaniu się z fundacją zajmującą się chłopcem zwołał zebranie, na
którym samorząd rozplanował szczegółowo całe wydarzenie. W planie było stworzenie
ścianki w klimacie walentynkowym, na której można by było robić sobie zdjęcia i wspomóc
wrzucając datek do specjalnie przygotowanych puszek. Na spotkaniu była też dyrekcja, która
poparła nasz projekt.
Później rozpoczęły się ferie zimowe, jednak nawet wtedy SU pracował prężnie.
W wolnym czasie własnoręcznie tworzyliśmy dekoracje i akcesoria lub szukaliśmy
odpowiednich gadżetów, które były tylko elementem całej układanki. Kiedy wróciliśmy do
zajęć szkolnych, przyszedł czas na promocję akcji, która już niedługo miała się rozpocząć.
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Przygotowaliśmy ogłoszenie o wydarzeniu i plakaty. Wtedy też powstały puszki, do
których miały być wrzucane datki. Nasza praca zaczęła nabierać tempa tydzień przed Dniem
Zakochanych. Ulotki z informacją zostały rozdane wszystkim uczniom, na korytarzach
pojawiły się plakaty i puszki, a szkolne ściany przyozdobiły walentynkowe prace plastyczne
uczniów naszej szkoły. We wtorek tj. 12.02.2019 r. zaczęliśmy tworzyć ściankę. Pod czujnym
okiem opiekuna wygenerowaliśmy miejsce na korytarzu, gdzie powstało miejsce na ściankę.
Następnego dnia rozpoczęła się akcja. Członkowie samorządu pomagali uczniom
wykonywać zdjęcia i zachęcali ich do udziału w tej szczytnej akcji. Uczniowie mogli korzystać
ze ścianki przez trzy dni- od środy (13.02.19 r.) do piątku (15.02.19 r.). Dodatkowo SU
postanowił przekazać zysk ze sprzedaży pączków (15.02.2019 r.).
UZYSKANE EFEKTY:
Ponad miesiąc prac i przygotowań zaowocował dużym zainteresowaniem ze strony
społeczności szkolnej, a co ważniejsze pomocą dla chłopca Zebrana kwota 619,72 zł została
wpłacona na konto Fundacji TIPTOP. Wszyscy, którzy wzięli udział w akcji podarowali swoje
serce dla innego serca. Cieszymy się, mamy wokół siebie tak wrażliwych ludzi, z którymi
stworzyliśmy to wydarzenie. SU wraz z opiekunem bardzo zaangażował się w przygotowanie
akcji i choć przygotowania wymagały od wszystkich wiele pracy, jesteśmy dumni z tego jaki
efekt dała nasza praca, bo warto pomagać i być wrażliwym na krzywdę, która spotyka
drugiego człowieka.
OGÓLNA OCENA PROJEKTU I EWALUACJA: Akcja cieszyła się dużym
zainteresowaniem uczniów. Zaplanowane działania przebiegły zgodnie z planem. Nawiązała
się współpraca z fundacją TIP TOP, którą będziemy kontynuować realizując nowe działania.

NAZWA PROJEKTU: Daj Szansę Miłości
GRUPA ODBIORCÓW: Uczniowie szkoły z klas 8 SP do 3 LO
ORGANIZATORZY: Samorząd Uczniowski
OPIS PROJEKTU: Projekt wzorowany na serialu "13 powodów".
Przez samorząd uczniowski została stworzona ankieta. Pytania w niej dotyczyły cech
charakteru, zainteresowań, wartości osoby wypełniającej. Każdy z grupy odbiorców mógł
taką ankietę wypełnić i oddać przedstawicielom SU. Następnie Miłosny Algorytm (stworzony
przez ucznia naszego liceum - zapalonego informatyka) przetwarzał wszystkie ankiety
i dopasowywał każdej osobie 5 osób płci przeciwnej, które są do niego najbardziej
dopasowane. Osoba biorąca udział w akcji dostawała 13 lutego kopertę, w której środku była
kartka z tymi osobami.
CEL PROJEKTU: Uatrakcyjnienie Walentynek i umożliwienie uczniom znalezienia
dopasowanych do nich osób.
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PARTNERZY PROJEKTU: Dyrektor szkoły
KOSZT PROJEKTU: Około 100 zł (ładne kartki i koperty)
CZAS WYKONANIA PROJEKTU: Prace nad projektem zaczęliśmy w połowie
stycznia. Pierwszy etap polegał na wymyśleniu pytań do ankiet. Im bliżej finału akcji tym
częściej potrzeba było spotkań.
PRZEBIEG PROJEKTU: W połowie stycznia zaczęliśmy wymyślać pytania. W tym
czasie tworzony był algorytm. Od 4 do 8 lutego grupa odbiorców mogła pobierać, wypełniać
i oddawać ankiety. Następnie przedstawiciele wprowadzili ankiety do algorytmu. 12 lutego
spotkaliśmy się wspólnie by pakować wydrukowane kartki do kopert. 13 lutego uczniowie
mogli odbierać swoje koperty podczas przerw.
UZYSKANE EFEKTY:
W akcji wzięło udział 158 uczniów. Nie byliśmy w stanie sprawdzić, ile osób się potem
ze sobą poumawiało, ale ważne, że daliśmy im motywację.
OGÓLNA OCENA PROJEKTU I EWALUACJA: Projekt nie był konieczny, ale na
pewno podobał się uczniom. Cieszył się dużym zaangażowaniem (60% grupy odbiorców
wzięło udział). Pojawiało się wiele głosów zachwalających naszą akcję. Realizacja projektu
przebiegła zgodnie z planem, a zainteresowanie akcją przerosło nasze oczekiwania. Pojawiło
się kilka sugestii do zmian pytań w ankiecie (ale są to szczegóły).

3

NAZWA PROJEKTU: Międzyklasowy konkurs wiedzy
ORGANIZATORZY: Samorząd Uczniowski
GRUPA ODBIORCÓW: Delegacje klasowe (3 osobowe)
OPIS PROJEKTU: Konkurs i jego zasady są oparte na jakimś teleturnieju z telewizji,
np., Jeden z dziesięciu’’, ,,Awantura o wiedzę’’. Z klas wybierane są delegacje, które
reprezentują uczniów na konkursie.
CELE PROJEKTU:
-poszerzenie wiedzy ogólnej,
-rozwój zainteresowań,
-kształtowanie umiejętności
korzystania z różnorodnych źródeł,
-współpraca w grupie.
PARTNERZY PROJEKTU: Dyrektor szkoły
KOSZT PROJEKTU: Ok. 100 PLN
CZAS WYKONANIA PROJEKTU: 45-60 min
PRZEBIEG PROJEKTU: JEDNA Z DWUNASTU (na podstawie ,,Jeden z dziesięciu’’)
Konkurs składa się z następujących rund:
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- runda 1 (eliminacje),
Podczas eliminacji będzie zadawane 20 pytań, na odpowiedź uczestnicy mają 20
sekund. W tej rundzie zostanie wykorzystane oprogramowanie KAHOOT!. Od delegacji
klasowych wymaga się posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu
i zainstalowaną aplikacją KAHOOT!. Do następnej rundy przejdzie 6 drużyn, które najszybciej
i bardzo precyzyjnie odpowiadały na pytania.
- runda 2 (półfinał),
15 pytań jest zadawane uczestnikom przed prowadzącego, są również wyświetlane
na ekranie. Mają 10 sekund na odpowiedź. Ten, który pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi,
wyznacza kolejnego pytanego. Każda drużyna ma 3 szanse – jeżeli się skończą odpada.
Do następnej rundy przechodzą 3 drużyny.
- runda 3 (finał).
W tym etapie liczba zadanych pytań jest ograniczona do 10. Każdy zawodnik dostaje
trzy nowe szanse. Ważną rolę odgrywają punkty, każdy zawodnik zaczyna z taką liczbą
punktów, ile szans zachował z wcześniejszych etapów oraz które miejsce zajął w rundzie
pierwszej. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 10 punktów. Wraca tu reguła
z etapu II z tym, że jeśli gracz wskaże do pytania sam siebie i odpowie, otrzyma podwojoną
liczbę punktów, tj. 20.
UZYSKANE EFEKTY:
Radość uczniów, wytypowanie najlepszej klasy w szkole.
OGÓLNA OCENA PROJEKTU I EWALUACJA: Projekt przyniósł oczekiwane efekty
i wszystko przebiegło zgodnie z planem. Wnioski na przyszłość: niestosowanie quizów
internetowych, bo nie każdy uczeń ma dobry telefon i Internet.

4

NAZWA PROJEKTU: Tworzymy strefę relaksu dla uczniów
ORGANIZATORZY: Samorząd Uczniowski
GRUPA ODBIORCÓW: Uczniowie klas 1-8
OPIS PROJEKTU: Zadanie polega na tym, aby zagospodarować część korytarza
i stworzyć kącik dla uczniów, gdzie będą mogli usiąść, odpocząć złapać oddech.
CEL PROJEKTU: Zależało nam, aby włączyć w działania wszystkich uczniów,
zintegrować ich, rozbudzić poczucie przynależności społecznej
PARTNERZY PROJEKTU: Dyrektor szkoły
KOSZT PROJEKTU: Obecnie - 700 zł. Powstał jednak pomysł, aby kontynuować
dzialania i stworzyć "kolorowe korytarze"
CZAS WYKONANIA PROJEKTU: 3 miesiące
PRZEBIEG PROJEKTU: Samorząd szkolny stworzył projekt, którego celem były
określone działania. Przygotowaliśmy sprzedaż kartek i ciasteczek walentynkowych,
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sprzedaż pączków na tłusty czwartek oraz zdrowych kanapek. Działania były rozłożone
w czasie.
UZYSKANE EFEKTY:
Udało nam się zakupić worki sako, dywanik i stoliki. Uczniowie nauczyli się, że
wspólne działania odnoszą sukces. Poznali też, jak działa promocja, stworzyli plakaty
informujące o akcji, kosztorys, szukali odpowiedniego sklepu, który zrealizuje ich wymagania.
OGÓLNA OCENA PROJEKTU I EWALUACJA: Projekt był potrzebny, udało się
zrealizować planowane cele. Przy okazji uczniowie poznali zasady ekonomii. Nauczyli się też,
że jeśli włączy się wiele osób organizację, jest większa szansa na sukces.
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NAZWA PROJEKTU: Kalendarze na rzecz lokalnego przytuliska dla psów
ORGANIZATORZY: Samorząd Uczniowski
GRUPA ODBIORCÓW: Do społeczności lokalnej
OPIS PROJEKTU: Uczniowie wyszli z inicjatywą utworzenia kalendarzy, że zdjęciami
psów z lokalnego przytuliska, by zwiększyć ich szanse na adopcję poprzez pokazanie psów
na zdjęciach oraz wspomóc finansowo przytulisko poprzez sprzedaż tych kalendarzy.
Uczniowie i mówili się z pracownikami przytuliska na spotkanie, ułożyli plan dzialania, zgodnie
z którym postępowali. 1.Zapoznanie się z psami 2. Zrobienie im zdjęć do kalendarza podczas
spacerów 3. Selekcja zdjęć 4. Opis każdego psa ( imię oraz sentencja) 5. Znalezienie
sponsora na 150 kalendarzy wśród lokalnych przedsiębiorców- była to lokalna drukarnia
6. Druk kalendarzy I składanie ich wspólnie z wolontariuszami przytuliska
7. Promocja kalendarzy w lokalnej gazecie 8. Promocja kalendarzy podczas koncertu
w teatrze 9. Promocja kalendarzy w szkole 10. Znalezienie punktów zbytu ( siłownia,
sekretariat szkoły, sklepy lokalne) 11. Zorganizowanie puszek, do których były wrzucane
wszystkie pieniądze 12. Wszystkie kalendarze zostały wykupione. 13. Podziękowałyśmy
sponsorom 14. Wpłaciliśmy część pieniędzy bezpośrednio na konto organizacji, a za drugą
część zakupiliśmy bony u lokalnego weterynarza na leczenie psów z przytuliska.
CEL PROJEKTU: Propagowanie wrażliwości na krzywdę zwierząt, pomoc lokalnemu
przytulisku, uświadomienie ludzi o istnieniu przytuliska I zachęcanie do adopcji psów.
PARTNERZY PROJEKTU: Lokalny przedsiębiorca - drukarnia w Kwidzynie
"Druk Ekspres Sp. z O.O."
KOSZT PROJEKTU: Wykorzystaliśmy środki prywatne (aparat fotograficzny,
komputer), drukarnia wydrukowała kalendarze, publikacje były na stronie szkoły oraz w prasie
lokalnej, nie bylo wiec dla nas zadnych kosztow finansowych poza drobnymi kwotami typu:
przelew zebranych pieniędzy na Poczcie Polskiej (ok. 14 zł)
CZAS WYKONANIA PROJEKTU: Około 3 miesiące zważywszy na fakt, że duża
cześć czasu to były święta, ferie i nie mogliśmy wcześnie podsumować projektu.
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UZYSKANE EFEKTY:
Większość piesków ze zdjęć została adoptowana, uczniowie całej szkoły uwrażliwili
się na krzywdę zwierząt, często do tej pory pytają się jak się mają pieski, uczniowie
samorządu dowiedzieli się w praktyce jak pozyskać sponsora i jak z nim współpracować,
utworzyli tez cały kalendarz od podstaw, z czego byli I są bardzo dumni.
OGÓLNA OCENA PROJEKTU I EWALUACJA: Projekt był bardzo potrzebny,
przyniósł efekty lepsze niż się spodziewaliśmy. Oczywiście zdarzały się przesunięcia w planie,
że względu na przerwę świąteczną I ferie. Wnioski: Warto pomagać, wszystko jest możliwe
do zrealizowania, jeśli tylko poświęci się na to czas i wysiłek.

6

NAZWA PROJEKTU: Młodzieżowy Dzień Przedsiębiorczości
ORGANIZATORZY: Zespół AfterGraduation
GRUPA ODBIORCÓW: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
OPIS PROJEKTU: Należę do zespołu AfterGraduation, tworzącego aplikację
pozwalającą znaleźć pracę, staż i wolontariat dla młodych osób. Dzięki sukcesywnej
współpracy oraz promocji aktualnie w bazie danych figuruje ok. 13000 ofert. Jednakże
promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia winna odbywać się również poprzez wydarzenia
publicznie, z jednoczesną promocją aplikacji. W ramach naszego projektu postanowiliśmy
również zorganizować Malborski Dzień Przedsiębiorczości, który miał na celu edukację
młodzieży w sprawach tworzeniu firm, projektów, prowadzenia działań marketingowych oraz
pracy w zespole. Podczas trwania wydarzenia uczestnicy mieli okazje wysłuchać wykładów
osób związanych z biznesem i działaniami społecznymi, a także specjalistami w sprawach
technologii oraz promocji. Następnie zostali podzieleni na grupy projektowe i pracowali nad
zagadnieniami dotyczącymi omawianych wcześniej tematów.
CEL PROJEKTU: Aplikacja AfterGraduation ma na celu ułatwienie młodym Polakom
znalezienie pracy, stażu lub wolontariatu oraz podniesienie ich kwalifikacji w zakresie
aplikowania oraz merytorycznego przygotowania do podjęcia zatrudnienia. Tworząc
Młodzieżowy Dzień Przedsiębiorczości autorzy mieli na celu stworzenie wydarzenia
organizowanego i realizowanego przez młodych dla młodych, w którym uczniowie szkół
średnich zwiększyli świadomość dotyczącą nowych technologii i znaczenia kompetencji
miękkich oraz byli uczestnikami wykładów oraz prac warsztatowych w zakresie
przedsiębiorczości.
PARTNERZY PROJEKTU: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Zarząd
Województwa Pomorskiego, Burmistrz Miasta Malborka, Przewodniczący Rada Miasta
Malborka, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji.
KOSZT PROJEKTU: Wydarzenie - 400 zł; aplikacja – 2 500 zł
CZAS WYKONANIA PROJEKTU: Wykonanie wydarzenia trwało ok. 1 miesiąc,
przygotowanie aplikacji oraz administrowanie ok. pół roku
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PRZEBIEG PROJEKTU: Po wydaniu aplikacji na system Android i iOS,
postanowiliśmy dodatkowo bezpośrednio edukować i pomóc młodzieży rozwijać swoją
przedsiębiorczość,
więc
rozpoczęliśmy
organizowanie
Malborskiego
Dnia
Przedsiębiorczości. Skontaktowaliśmy się z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji w celu
przeprowadzenia wydarzenia w sali konferencyjnej Szkoły Łacińskiej w Malborku, a także
z Radą Miasta Malborka, z Burmistrzem Miasta Malborka, z Zarządem Województwa
Pomorskiego, z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii z prośba o objęcie naszej
inicjatywy patronatem. Wszyscy partnerzy zgodzili się i przekazali nam gadżety promocyjne,
które wykorzystaliśmy jako nagrody dla najlepszych grup projektowych. Wsparł nas również
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku oraz malborski oddział Banku Pekao, którzy wystawili
swoje stanowiska podczas naszego wydarzenia i również promowali przedsiębiorczość
wśród obecnej młodzieży. Zorganizowaliśmy wszelkie potrzebne rzeczy, takie jak
poczęstunek, identyfikatory i dyplomy uczestnictwa. Na początku po przemowach
przybyłych gości odbyły się wykłady specjalistów w dziedzinie przedsiębiorczości, marketingu
i wystąpień publicznych. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy i pod opieka
przynajmniej jednego prelegenta pracowali nad zadaniami związanymi z omawianymi
wcześniej tematami. Każdy z zespołów przedstawił wyniki swojej pracy i trzy najlepsze zostały
nagrodzone przez członka Zarządu Województwa Pomorskiego.
UZYSKANE EFEKTY:
Uczestnicy otrzymali wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, promocji w social
media, działalności gospodarczej oraz współczesnej technologii. Trenowali również pracę
w zespole podczas prac warsztatowych wraz z prelegentami.
OGÓLNA OCENA PROJEKTU I EWALUACJA: Młodzieżowy Dzień
Przedsiębiorczości umożliwił rozwój przedsiębiorczości potencjalnym przyszłym
pracownikom. Młodzi często mają obawy przed wkroczeniem w świat pracujących, mają
wiele pytań i niepewności. Wydarzenie z pewnością zwiększyło pewność siebie
i odpowiedziało na wiele pytań. Młodzieżowy Dzień Przedsiębiorczości odbył się zgodnie
z planem, lecz przedłużył się o godzinę. Następne wydarzenia zostanie lepiej przygotowane
pod względem długości oraz różnorodności i czasu przeznaczonego na warsztaty.
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NAZWA PROJEKTU: Kawowa przerwa na Dzień Kobiet w Samochodówce.
ORGANIZATORZY: Samorząd Uczniowski
GRUPA ODBIORCÓW: Wszystkie kobiety pracujące i uczące się w szkole.
OPIS PROJEKTU: Uczniowie przygotowują podczas długiej przerwy w pokoju
nauczycielskim „kawiarenkę kawową”, słodki poczęstunek, program artystyczny i małe
własnoręcznie wykonane niespodzianki, np. zakładka do książki z imieniem i jego
znaczeniem.
CEL PROJEKTU: Integracja grona pedagogicznego z uczniami i personelem
niepedagogicznym.
KOSZT PROJEKTU: 300 zł
CZAS WYKONANIA PROJEKTU: Tydzień
PRZEBIEG PROJEKTU: Zebrania SU w celu opracowania programu spotkania,
rozdzielenie zadań. Z wykorzystaniem utworzonej na Messenger grupy SU informacja na
bieżąco o wykonywanych działaniach. 08.03 podczas długiej przerwy realizujemy zadanie.
UZYSKANE EFEKTY:
Projekt ten kontynuujemy z powodzeniem i dużym zainteresowaniem od 3 lat.
OGÓLNA OCENA PROJEKTU I EWALUACJA: Projekt jest potrzebny, w czasach
dziennika elektronicznego pokój nauczycielski jest pusty, a w ten dzień spotykają się nie tylko
nauczycielki, ale także uczennice i inni pracownice. Nawiązywanie relacji jest bardzo ważnym
elementem wychowawczym.
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NAZWA PROJEKTU: Turniej
ORGANIZATORZY: Samorząd Uczniowski
GRUPA ODBIORCÓW: Uczniowie szkół
OPIS PROJEKTU: W mojej szkole realizowaliśmy projekt powiatowego turnieju
siatkarskiego. Zaprosiliśmy znanych absolwentów naszych szkół m.in. Grzegorza Bocika oraz
I ligową drużynę siatkarską Lechię Tomaszów Mazowiecki. Turniej odbywał się przez 2 dni.
Pierwszego dnia odbyły się mecze w 2 grupach a drugiego dnia finały. Pieniądze z biletów
przeznaczyliśmy na dwa cele:
Cel pierwszy - podział pieniędzy dla każdych uczestników i zakupu przedmiotów
potrzebnych dla szkół.
Cel drugi - pomoc potrzebujący rodziną uczniów tomaszowskich szkół.
Projekt przyjął się bardzo dobrze, patronami nad nim obił prezydent miasta.
Na wrzesień planujemy 2 edycję turnieju. Podczas pierwszego turnieju udało nam się zebrać
10 tys. zł (5 tys. zł dostaliśmy od pana prezydenta miasta)
CEL PROJEKTU:
1. Pomoc potrzebujący rodziną.
2. Propagowanie aktywności fizycznej wśród uczniów.
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3. Pomoc finansowa dla szkół, by mogły kupić potrzebne rzeczy edukacyjne.
PARTNERZY PROJEKTU: Dyrekcję szkół, prezydent miasta, firmy prywatne
KOSZT PROJEKTU: Ok. 2000 zł
CZAS WYKONANIA PROJEKTU: Pół roku
PRZEBIEG PROJEKTU:
1. Zaproszenie gości
2. Przygotowania potrzebnych rzeczy np. boisko, wodę, jedzenie
3. Przeprowadzenie projektu
UZYSKANE EFEKTY:
Wielu uczniów zaczęło uprawiać sport, zanotowaliśmy znaczny wzrost osób
ćwiczących na zajęciach WF, pomogliśmy 10 rodzinom oraz zakupiliśmy do szkoły nowe
komputery.
OGÓLNA OCENA PROJEKTU I EWALUACJA:
W przyszłości chcemy poszerzyć projekt do rangi wojewódzkiej a nawet
ogólnopolskiej.
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Zakończenie
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszego
raportu. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w jego treści zostaną przez Państwa
wykorzystane w codziennej działalności, a potencjał samorządów uczniowskich
będzie wykorzystywany jeszcze bardziej efektywnie.
Wyniki ankiety pokazują, że działalność samorządów uczniowskich w Polsce stoi na
wysokim poziomie. Jest to efekt pracy wielu osób, które od lat zajmują się włączaniem
dzieci i młodzieży do dialogu. Serdecznie im za to dziękujemy. Widzimy również, że
niektóre elementy, takie jak powoływanie Rzecznika Praw Ucznia lub Rady Szkoły
oraz tworzenia regulaminu samorządu uczniowskiego przy udziale dzieci i młodzieży
wymagają jeszcze poprawy. Również dzięki inwestowaniu w działalność samorządów
uczniowskich oraz przede wszystkim w uczniów będą oni mogli czuć się docenieni
w jeszcze większym stopniu, do czego dążymy.
Wiemy, że aktywna działalność w samorządzie uczniowskim przynosi wiele
długotrwałych korzyści na przyszłość i jest dzisiaj również doceniana przez
pracodawców. W związku z tym staramy się zwiększać świadomość na temat tego
faktu oraz podejmować działania mające na celu coraz bardziej intensywną
działalność samorządów uczniowskich, jednocześnie zwracając uwagę na istotność
spełniania obowiązku nauki.
Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z treścią raportu.
Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i kontakt. Życzymy powodzenia!
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O SAMORZĄDACH
UCZNIOWSKICH
Razem zmieniamy szkołę na lepsze – dziękujemy!

/radamlodziezy

/radamlodziezy

100

