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Celem projektu jest wsparcie wspólnot szkolnych w warszawskich 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  w procesie uspołeczniania 

szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej (samorządów 

uczniowskich, rad pedagogicznych, opiekunów samorządów szkolnych oraz rad 

rodziców) w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości 

współdecydowania uczniów o szkole.  

 
 



 
 

 

Szkoła jest instytucją publiczną  

i w niej młodzi ludzie mogą nasiąknąć 

kulturą demokratyczną 
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1. Wybieranie swoich przedstawicieli 

 

Coroczne wybory reprezentacji samorządu uczniowskiego mogą być okazją do ćwiczenia 

umiejętności namysłu nad wspólnymi, tu szkolnymi sprawami, definiowania 

oczekiwań wobec przedstawicieli, analizy potrzeb społeczności szkolnej. 

Uczniowie nabywają nie tylko umiejętność głosowania, ale także rozpoznawania 

interesów wspólnoty oraz zgodnego z nimi świadomego dokonywania 

wyborów. Zrozumienie wagi wyborów, nabycie umiejętności oddawania głosu i oceniania 

programów kandydatów mogą stać się ważnym efektem edukacyjnym dobrze działającego 

samorządu uczniowskiego. Są one niezbędne dla jakości demokracji. 
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2. Podejmowanie oddolnych działań 

 

Działania SU to uczenie współpracy, porozumiewania się, brania 
odpowiedzialności za szkolne wydarzenia oraz za działania na rzecz 
społeczności.  
 
Oddolne działania uczniów mogą dotyczyć zarówno organizowania 
imprez i uroczystości w szkole, wolontariatu, działań na rzecz 
społeczności lokalnej, jak i oddziaływania na życie szkoły – zarówno 
na poziomie zarządzania infrastrukturą po poprawę jakości 
nauczania. 
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3. Współdecydowania o sprawach wspólnych 

 

Dzisiejsza demokracja daje coraz więcej konsultacji społecznych, 

debat publicznych, spotkań z mieszkańcami. Jest to ważna tendencja 
związana z przemianami roli obywateli, których zadaniem nie jest już tylko wybieranie 
swoich reprezentantów raz na cztery lata, ale aktywne uczestnictwo także pomiędzy 
głosowaniami.  
 
Samorządność uczniowska jest świetnym polem do tego, by 

uczniowie ćwiczyli się w procesie podejmowania decyzji, 

uczestnicząc w decydowaniu o ważnych dla nich sprawach, 

odpowiednio do ich wieku. Włączanie uczniów w proces decydowania o 
sprawach szkoły pozwala na budowanie w nich poczucia odpowiedzialności za szkołę. 
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Samorządność, gdy uczniowie uczestniczą w 

podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących szkoły:  

• organizacji życia szkoły, 

• dydaktyki,  

• zagospodarowania przestrzeni budynku szkoły i 

wokół szkoły.  
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4. Rozpoznawanie reguł i działanie zgodnie z nimi 

 

Samorządność uczniowska daje możliwość nauczenia dzieci, czym są 

reguły, skąd się biorą i jak należy ich przestrzegać. To samorząd uczniowski 

uchwala zasady swojego działania i wyboru przedstawicieli.  
 
Jest to świetna okazja do uczenia dzieci, że w społeczeństwie demokratycznym obywatele mają wpływ 
na reguły, którym sami potem podlegają. To pokazuje uczniom, że w państwie 

demokratycznym reguły nie są arbitralne, ale mają odzwierciedlać sytuację 

i potrzeby ludzi, dla których zostały zapisane. Reprezentacja samorządu 

uczniowskiego, działając na rzecz przestrzegania praw uczniów, uczy 

wszystkich, że prawa w demokracji należy przestrzegać, a obywatele 

powinni upominać się o sprawiedliwość w sytuacji jego naruszenia. Tworzenie 
regulaminu SU zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz regulaminem szkolnym pokazuje uczniom, że 
prawo nie jest tylko tworem abstrakcyjnym i niepotrzebnym w codziennych działaniach. 
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Obserwując szkołę jako instytucję państwa, młodzi ludzie 
powinni nauczyć się, że państwo demokratyczne działa 

w sposób przejrzysty (obywatele mają swoje prawa, które 
przedstawiciele władzy respektują, władza jest rozliczana) oraz 
włączający (decyzje dotyczące życia wspólnoty podejmowane 
są w porozumieniu z obywatelami, mile widziane są oddolne 
inicjatywy).  
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Samorządności, 

odpowiedzialności, 

sprawczości trzeba uczyć 

- dlatego kluczowi są 

opiekunowie SU 
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• Szkolenia nauczycieli: dla ponad 800 nauczycieli z całej Polski. 
• Scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych 

• Konferencje i seminaria 

• Rzecznictwo większego wpływu młodych ludzi na sprawy 

szkoły i docenienia demokratycznej roli samorządności 

uczniowskiej  

• Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem 

społecznym nowoczesnej szkoły: ogólnopolski projekt systemowy 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 2013 - 2015   

Doświadczenie Fundacji Civis Polonus we 

wspieraniu SU od 2008 roku 



www.samorzaduczniowski.org.pl 
 

http://www.samorzaduczniowski.org.pl/


www.szkolasamorzadu.pl 
 

http://www.szkolasamorzadu.pl/


www.szkolawspolpracy.pl 
 
 

http://www.szkolawspolpracy.pl/
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Kluczowe kompetencje obywatelskie: 

 

• zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi w 

działania publiczne,  

• wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem 

problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami,  

• konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i 

sąsiedzkich,  

• udział w procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, 

od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski.  
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Rada Europy przypisuje jej rolę miejsca, w którym młodzież uczy się 
demokratycznych reguł, ćwiczy się w roli członka wspólnoty demokratycznej.  
 
Demokracja jest w szkole niezwykle istotną sprawą przede wszystkim dlatego, że 
szkoła jest miejscem, gdzie dzieci uczą się żyć w społeczeństwie.  
 
Szkoła jest dla młodych ludzi ważną przestrzenią publiczną, w której uczniowie 
występują w relacji obywatel – instytucje państwa (reprezentowane przez 
funkcjonariuszy państwa, czyli dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz pedagogów). 
 

SU: Fundament edukacji 

demokratycznej 
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Śledzimy cykl życia 

samorządu 

uczniowskiego 
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Wspieramy współpracę 

nauczycieli, uczniów, 

rodziców 
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Uczymy się od siebie 

nawzajem 
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Od diagnozy potrzeby do jej rozwiązania 
1. Analizują problemy i potrzeby młodzieży 
2. Dyskutują o nich 
3. Szukają wspólne najlepszych rozwiązań 
4. Wspólnie je wdrażają 
 

WZMOCNIMY 20 SAMORZĄDÓW 

UCZNIOWSKICH DAJĄC IM DOŚWIADCZENIE 

WPŁYWU I ZMIANY W SZKOLE 
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Seminarium dla dyrektorów 
 
3 spotkania szkoleniowe warsztatowe  
 dla opiekunów SU 
 dla członków samorządów uczniowskich  
 
Szkolenie dla rady pedagogicznej 
 
Indywidualne wsparcie trenerów dla szkoły 
 

METODY 
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UKŁADANIE KALENDARZA WYDARZEŃ 

SZKOLNYCH 

 

Na początku roku szkolnego wychowawcy wraz ze swoimi uczniami podczas 
godzin wychowawczych stworzyli bazę pomysłów do zrealizowania w 
nadchodzącym roku szkolnym. Takie samo zadanie wykonali rodzice podczas 
zebrań. Następnie propozycje przekazano zespołowi przedstawicieli 
samorządu uczniowskiego, rady rodziców i rady pedagogicznej. Opracował on 
kalendarz wydarzeń wraz z planem działań jego wdrażania. 
 
Każda klasa opracowała kalendarz wydarzeń na jeden miesiąc.  
 
Wszystkie kalendarze zostały umieszczone w antyramach i wywieszone na 
korytarzu szkolnym. Dzięki nim wszyscy wiedzą, co będzie się działo w szkole. 
Są też bardziej zmotywowani do działania, kiedy widzą, że trzeba przygotować 
kolejne wydarzenia. 
  
 

Fundacja Civis Polonus 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Rzeszowie 



Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego w 
Warszawie  

OPRACOWANIE KONCEPCJI PRACY 

Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli angażować się w życie szkoły, byli aktywni, mieli 
poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole? Jak poprawić wyniki dydaktyczne szkoły? Co zrobić, by absolwent 
naszej szkoły był człowiekiem otwartym, odpowiedzialnym, prawym, kreatywnym i wszechstronnym?  
 

Postanowiono zorganizować wspólną dwugodzinną debatę. O godzinie 17. 
spotkali się wszyscy nauczyciele oraz po 2 rodziców i 2 uczniów z każdej klasy.  
 
Podzieleni na grupy – 4 uczniów, 4 nauczycieli, 4 rodziców – odpowiadali na 7 
kluczowych pytań.  
Każda 12-osobowa grupa zajmowała się jednym pytaniem przez 10 minut, 
następnie przechodziła do kolejnej sali, czyli do kolejnego pytania.  
 
 
Następnie pracę przejęła 6-osobowa grupa, która spisała wszystkie wspólne 
ustalenia i stworzyła koncepcję pracy szkoły. Została ona później 
przedstawiona wszystkim rodzicom i uczniom. 
  
 

Fundacja Civis Polonus 



ZMIENIAMY NASZĄ STOŁÓWKĘ 

• udało się rozwiązać problemy związane z funkcjonowaniem 
stołówki oraz poprawić jej działanie: 

• zmieniono wystrój i ustawienie stolików, 

• uczniowie i rodzice uczestniczą w układaniu menu, 

• wprowadzono dyżury uczniów podczas wydawania posiłków, 

• zwrócono uwagę na profesjonalny ubiór kucharek, 

• uczniowie dyżurujący w stołówce w czasie wydawania 
posiłków dbają o porządek w kolejce po posiłek oraz przy 
zwrocie naczyń. 

 

 

 

 SZKOŁA: Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu 

Fundacja Civis Polonus: Samorządność Uczniowska to nauka demokracji 



MALOWANIE NA BOISKU SZKOLNYM 

PLANSZ DO GIER BOISKOWYCH 

LINK: http://szkolawspolpracy.pl/malowanie-na-boisku-szkolnym-plansz-do-gier-boiskowych/ 

SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach 



Lokaj ma strefę relaksu 

 
realizacja: gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 95, Ursynów  
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Przyjazny regulamin SU (szkolenia dla nauczycieli i uczniów) 
 
Różnorodne formy działania SU (webinarium) 

Dobra organizacja SU 
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Szkolenia dla opiekunów 
 
Warsztaty dla kandydatów 
 

Prawidłowe wybory 

reprezentacji SU 
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• Szkolenia dla opiekunów i uczniów: od diagnozy do 
planu działania 

• Inspiracja: poznaj samorządy, które mają moc! 
• Warsztat SU na FB – jak skutecznie prowadzić profil? 
• Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 

Skuteczne działanie SU 
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Skuteczne działanie SU 

Szkolny budżet partycypacyjny – dobre praktyki  

Seminarium dla rodziców, uczniów i nauczycieli o tym jak 
zaktywizować współprace pomiędzy uczniami i rodzicami na 
rzecz społeczności szkolnej oraz w jaki sposób dzięki szkolnemu 
budżetowi partycypacyjnemu wzmocnić sprawczość uczniów.  
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Akcja POKAŻ TABLICĘ SU 

będziemy prowadzić na FB kampanię o zawartości tablic 
szkolnych, zachęcać do ich uzupełniania a następnie zapraszać to 
publikowania ich zdjęć na profilu projektu. Zdjęcia ciekawych 
tablic umieścimy na stronie projektu. Akcję będziemy kierować 
do wszystkich szkół warszawskich – każda szkoła otrzyma 
zaproszenie oraz pakiet informacyjny o tym, co może zawierać 
użyteczna, informacyjna tablica.  
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Przestrzeganie praw ucznia w Warszawie – 

wyzwania i rozwiązania Debata, na której zdiagnozujemy 
główne wyzwania w obszarze przestrzegania praw ucznia oraz 
wypracujemy rozwiązania. Rozwiązania wygenerowane w ramach 
debaty zostaną spisane i upowszechnione wśród dyrektorów, 
opiekunów SU oraz uczniów.  

SU i prawa ucznia 
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SU i prawa ucznia 

Rzecznicy praw ucznia – seminarium z udziałem osób, które 

pełnią tę funkcję w warszawskich szkołach  
 
 Podczas seminarium porozmawiamy o czynnikach sukcesu – od czego zależy 
powodzenie w pracy rzecznika. Na seminarium zaprezentujemy skuteczne regulaminy 
pracy rzecznika oraz wielość form realizowania tego zadania. 
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Współpraca SU z:  

Dialog samorząd uczniowski – dyrekcja. Debata samorządów 

uczniowskich i dyrektorów szkół. Realne możliwości wpływania na sprawy 
szkoły zależą w bardzo dużym stopniu od jakości dialogu przedstawicieli SU z dyrekcją. 
W wieli szkołach ten dialog jeśli ma miejsce to jest mało systematyczny, akcyjny. Celem 
debaty będzie wypracowanie pomysłów na konkretne sposoby prowadzenia dialogu 
(np.: regularne spotkania, debaty szkolne itp.)  
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Współpraca SU z:  

Obszary i metody współpracy rady rodziców z samorządem 

uczniowskim – otwarty warsztat dla szkolnych zespołów (przedstawiciel rady 
rodziców, samorządu uczniowskiego; opiekuna SU) w ramach którego uczestnicy 
poznają dobre praktyki współpracy, zrealizowanych wspólnie działań oraz w zespołach 
szkolnych rozwiną pomysły na współpracę w ich szkołach. 
 



 
 

Ścieżka 3:  

Wsparcie w bieżącej pracy 
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Grupa wsparcia dla opiekunów SU  

• Podstawowe uprawnienia samorządów uczniowskich 
• czym może decydować samorząd szkolny? 
• Organizacja pracy SU 
• Wybory reprezentacji SU, Jak zorganizować wybory do samorządu klasowego, 

szkolnego? 
• Jak opracować regulamin pracy samorządu? 
• Uczniowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły 
• Samorząd Uczniowski  informuje o sprawach szkoły – metody i treści informowania 
• Samorząd Uczniowski organizuje konsultacje 
Dobre praktyki włączania uczniów do współdecydowania o życiu szkoły 
Tematy przewodnie będą proponowali także uczestnicy grupy. Każde spotkanie będzie 
zawierało także sesję Q&A – pytań i odpowiedzi – będą ich udzielali eksperci 
prowadzący grupę oraz nauczyciele uczestniczący w tych spotkaniach.  
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Telefoniczne rady dotyczące SU 

- Dyżur telefoniczny eksperta 

 

Raz w tygodniu godzinnego dyżuru telefonicznego ekspertów do spraw 
samorządu uczniowskiego. Uczestnicy projektu będą mogli zadzwonić, żeby 
zadać pytania i porozmawiać o ważnych dla nich kwestiach. Będziemy 
informować z wyprzedzeniem jaki ekspert kiedy będzie pełnił dyżur, żeby 
zachęcać do wcześniejszego przesyłania pytań, tak  by ekspert mógł 
precyzyjnie sformułować odpowiedź.  
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Doradzamy w twojej sprawie dotyczącej 

SU: PYTANIE – ODPOWIEDŹ O SU: Baza 

FAQ 

Uruchomimy dostępną dla wszystkich zainteresowanych 
„skrzynkę” pytań i odpowiedzi dotyczących pracy 
samorządu uczniowskiego. Uczniowie, rodzice, 
nauczyciele będą mogli zadawać dowolne pytania 
dotyczące różnych aspektów działania SU.  
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PODSUMOWANIE PROGRAMU 

 
 

Poznaj moc samorządów warszawskich - Wydarzenie 
podsumowujące działania w ramach wszystkich ścieżek 
(czerwiec 2019) 
  
Publikacja elektroniczna/  Różnorodne dobre praktyki 
działania samorządów uczniowskich  
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Kontakt: 

 

Joanna Różycka - Thiriet 

 

smm@civispolonus.org.pl 

 

 


