
Opis modelu
dzia∏ania 
samorzàdu 
szkolnego

„„SSzzkkoo∏∏aa  --  pprrzzeejjrrzzyyssttaa

pprrzzeessttrrzzeeƒƒ  ppuubblliicczznnaa””



Projekt wspó∏finansowany jest ze Êrodków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Ârodki PrzejÊciowe Granty dla organizacji

pozarzàdowych w celu intensyfikacji spo∏ecznych inicjatyw

antykorupcyjnych PL 2005 /017-488.05.01

Wydawca:

Fundacja Civis Polonus

Tel: 22 4988858, 0505002964, 0512033678, 0501870475

e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

www. civispolonus.org.pl

Opracowanie graficzne:

artbro Sp. j.

Druk: 

Studio Design Express

Robert Màczyƒski

Ul. Kr´powieckiego 11 m 216, 01-456 Warszawa

Przedruk materia∏ów Fundacji Civis Polonus w ca∏oÊci lub cz´Êci mo˝liwy jest wy∏àcznie za zgodà Fundacji. 

© Copyright by Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2008

Za treÊç publikacji odpowiada Fundacja Civis Polonus, poglàdy 

w niej wyra˝one nie odzwierciedlajà oficjalnego stanowiska 

Unii Europejskiej.



Spis TreÊci

Wst´p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1. Szko∏a jako miejsce przygotowania jednostek 

do roli obywateli – kontekst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2. Szko∏a przejrzysta i partycypacyjna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

3. Opis modelu dzia∏ania samorzàdu uczniowskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

4. Informacja o projekcie 

„Szko∏a – przejrzysta przestrzeƒ publiczna” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

„„
SS
zzkkoo

∏∏aa
  --  pp

rrzzee
jjrrzzyy

ss
ttaa

  pp
rrzzee

ss
ttrrzzee

ƒƒ
  pp

uu
bb
lliicc

zznn
aa
””



Wst´p: 

Szko∏a jest pierwszà instytucjà publicznà, z którà styka si´ m∏ody cz∏owiek - jest

miejscem kszta∏towania jego postaw, gdzie uczeƒ przejmuje pewne wzorce

post´powania. Celem, do którego powinniÊmy dà˝yç, jest promowanie modelu

szko∏y, która w swoich dzia∏aniach wychowawczych i edukacyjnych zmierza do

kszta∏towania w uczniach otwartej i prospo∏ecznej postawy oraz wspiera aktywnoÊç

obywatelskà m∏odzie˝y. 

Obserwujàc sposób funkcjonowania szko∏y oraz relacje mi´dzy poszczególnymi

grupami szkolnej spo∏ecznoÊci, m∏odzie˝ poznaje mechanizmy, które przenosi potem

na wy˝szy poziom - swojego doros∏ego funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie 

i paƒstwie. Dlatego tak wa˝ne jest, by b´dàc w szkole, pozna∏a stosunki oparte na

dialogu i aktywnym udziale wszystkich cz∏onków szkolnej spo∏ecznoÊci w ˝yciu

szko∏y. Szko∏a ma za zadanie kszta∏towaç ucznia, od którego nie tylko egzekwuje si´

obowiàzki, ale który potrafi równie˝ artyku∏owaç swoje potrzeby, zna swoje prawa 

i ma w szkole mo˝liwoÊç si´ o nie upomnieç. Szko∏a powinna stwarzaç uczniom

warunki aktywnego dzia∏ania w jej ramach, umo˝liwiaç im rozwój zainteresowaƒ, 

a przede wszystkim wspieraç i inspirowaç m∏odzie˝ do podejmowania inicjatywy

przez nià samà - dla siebie, dla rówieÊników, czy lokalnej spo∏ecznoÊci. Nie bez

znaczenia jest tu tak˝e stopieƒ otwarcia si´ szko∏y na jej otoczenie, bo poprzez

wspó∏prac´ ze Êrodowiskiem zewn´trznym (np. organizacjami pozarzàdowymi)

stwarza si´ uczniom dodatkowe mo˝liwoÊci rozwoju, pe∏nego uÊwiadomienia sobie

i wykorzystania ich w∏asnego potencja∏u, wyjÊcia na zewnàtrz i wspó∏dzia∏ania 

na rzecz innych.
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Niniejsza publikacja przedstawia proste w zastosowaniu narz´dzia, które

pozwalajà w∏àczaç uczniów w procesy decyzyjne, przekazywaç im odpowiedzialnoÊç

za dzia∏ania i pokazaç m∏odym ludziom, ˝e ich g∏os si´ liczy, a wiele rzeczy zale˝y 

od ich osobistego zaanga˝owania. Jest to cenny wk∏ad w poszukiwanie modelu

szko∏y nowoczesnej i otwartej, ∏àczàcej przekazywanie wiedzy z przygotowaniem

ucznia do pe∏nienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela. Mam nadziej´, 

˝e b´dzie êród∏em inspiracji zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Taka lekcja

szkolnej demokracji z pewnoÊcià zaprocentuje w przysz∏oÊci i przyczyni si´ 

do budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w naszym kraju.

Krzysztof Stanowski

Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej
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Szko∏a jest instytucjà, której zadaniem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, 

ale tak˝e wychowywanie. Celem niniejszej publikacji jest wsparcie nauczycieli

w dzia∏aniach prowadzàcych do wychowywania m∏odych ludzi do roli obywateli

demokratycznego paƒstwa.

By by∏o to mo˝liwe, konieczne jest stworzenie w szkole takich warunków, aby

m∏odzie˝ çwiczy∏a wa˝ne umiej´tnoÊci obywatelskie oraz by ucz´szczajàc do szko∏y,

na przyk∏adzie jej funkcjonowania, poznawa∏a mechanizmy w∏aÊciwie dzia∏ajàcych

instytucji publicznych.

1. Szko∏a jako miejsce przygotowania 
jednostek do roli obywateli – kontekst

W obecnych czasach mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem demokracji

obywatelskiej, zwanej równie˝ demokracjà partycypacyjnà. Jej istotà jest poszerzenie

wp∏ywu obywateli na sprawy publiczne tak, aby ich rola nie ogranicza∏a si´ 

do wyboru reprezentantów. JakoÊç demokracji partycypacyjnej zale˝y w du˝ej mierze

od tego, czy jednostki odnajdujà si´ w roli obywateli – osób zaanga˝owanych,

wspó∏decydujàcych o sprawach publicznych. Rozwój tak rozumianej demokracji

mo˝na zaobserwowaç zarówno w sferze normatywnej (wizja demokracji), jak 

i pragmatycznej (sposoby rzàdzenia). 

W sferze normatywnej teoretycy demokracji partycypacyjnej akceptujà instytucje

przedstawicielskie i procedur´ wyborczà, uznajàc je za konieczny mechanizm

demokratyczny w spo∏eczeƒstwach przekraczajàcych kilka tysi´cy cz∏onków. Innymi

s∏owy, w takich, gdzie demokracja bezpoÊrednia trudna jest do praktykowania.

JednoczeÊnie twierdzà, ˝e to nie wystarcza. „Uczestnictwo wyborcze nie jest ani

prawdziwym, ani w∏aÊciwym miejscem uczestnictwa. (…) Uczestnictwo, w∏aÊciwie 

i sensownie rozumiane polega na osobistym udziale, aktywnym i ch´tnym w∏àczaniu si´.

Uczestnictwo nie jest prozaicznym byciem cz´Êcià czegoÊ (zwykle bycie wplàtanym

w jakieÊ zdarzenia), a tym bardziej niechcianym, przymusowym w∏àczeniem do

czegoÊ. Uczestnictwo to ruch samoistny, dok∏adne przeciwieƒstwo bycia w∏àczonym
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w ruch (z cudzej woli), czyli przeciwieƒstwo zmobilizowania.”1 Uczestnictwo nie

ogranicza si´ zatem do wchodzenia w role obywateli raz na kilka lat w czasie

wyborów. Chodzi tu o sta∏e, znaczàce i, co wa˝ne, dobrowolne zaanga˝owanie. 

Piszàcy o demokracji deliberatywnej2 podkreÊlajà znaczenie zainteresowania 

obywateli i debat nad sprawami wspólnymi – problemami i mo˝liwymi ich rozwiàzaniami

– dla spo∏ecznej zgody, a co za tym idzie, przetrwania demokracji. Joshua Cohen3

uznaje, ˝e demokracja deliberatywna ma miejsce, gdy cz∏onkowie spo∏eczeƒstwa 

czy stowarzyszenia podejmujà decyzje dotyczàce ich wspólnoty w wyniku debat,

wspólnych rozwa˝aƒ. Wa˝ne decyzje nie mogà byç pozostawione jakiejkolwiek

grupie specjalistów od w∏adzy. Podstawà do formu∏owania zasad i praw wspólnoty

powinna byç dyskusja pomi´dzy równymi cz∏onkami spo∏ecznoÊci.

Przedstawione wy˝ej wizje demokracji bliskie sà tej postulowanej przez filozofów

politycznych nazywanych komunitarianami. Tym czego szukajà komunitarianie jest

silna demokracja (wed∏ug okreÊlenia Benjamina Barbera), która wykracza poza akt

g∏osowania i w∏àcza w proces decyzyjny wszystkich swoich cz∏onków.4

Normatywne postulaty partycypacji obywatelskiej znajdujà swoje odzwierciedlenie

w sferze pragmatycznej – sferze zarzàdzania sprawami publicznymi. Najpe∏niejszym

tego wyrazem jest zasada pomocniczoÊci, która wpisana jest do polskiej konstytucji

oraz rzàdzi Unià Europejskà. Oznacza ona, ˝e zorganizowani w ró˝nych uk∏adach

obywatele rzàdzà swoimi sprawami w granicach praw, a paƒstwo podejmuje tylko te

dzia∏ania, których sami obywatele wykonaç nie potrafià i nie mogà. Legitymizuje ona

aktywnoÊç obywateli w realizacji zadaƒ publicznych oraz nakazuje rzàdzàcym

decentralizacj´ oraz uspo∏ecznienie procesu podejmowania decyzji publicznych. 

Jednà z racji stojàcych za decentralizacjà jest potrzeba „przywrócenia paƒstwa

obywatelom”, umo˝liwienia im udzia∏u w ˝yciu publicznym. Henry Tam –

amerykaƒski socjolog – pisze, i˝ konieczne jest rozwini´cie zdecentralizowanych

struktur wszystkich agencji, przedstawicielstw centralnych tak, by mo˝liwa by∏a

8

1 Sartori G. (1998). Teoria demokracji. Warszawa: PWN, s.148
2 Demokracj´ deliberatywnà rozumiemy tutaj, za Cohenem, jako demokracj´, której obywatele 

majà za zadanie doprowadzenie do podj´cia najkorzystniejszej dla nich decyzji na drodze kompromisu 
czy konsensusu

3 Cohen J. (1990). Deliberation and Democratic Legitimacy. w: Goodin R. (red.) Contemporary Political
Philosophy. Oxford

4 Etzioni A.(1998). Wst´p. w: The Essential Communitarian Reader. Boston s.XIX



refleksja zarówno nad politykà, jak i konkretnymi problemami na poziomie lokalnym.

Tylko tam bowiem ludzie majà poczucie rzeczywistej przynale˝noÊci.5

Uspo∏ecznienie dzia∏aƒ administracji publicznej jest kolejnym wymiarem przemian

zarzàdzania sferà publicznà. Zak∏ada si´, ˝e decyzje podejmowane zarówno przez

w∏adze lokalne, jak i centralne powinny zapadaç dopiero po konsultacjach 

prowadzonych z osobami oraz instytucjami reprezentujàcymi tych, których regulacja

bàdê konkretna polityka obejmie. Przejawem rozwijajàcego si´ procesu

uspo∏eczniania dzia∏aƒ administracyjnych jest intensywna komunikacja

z obywatelami. Z jednej strony podejmowane sà wysi∏ki na rzecz informowania

obywateli, a z drugiej zbierane sà od nich informacje zwrotne na tematy dzia∏aƒ ju˝

wdro˝onych, czy te˝ tych zaplanowanych. W ten sposób zapewniony jest wi´kszy

wp∏yw obywateli na decyzje ich dotyczàce. Konsultacje spo∏eczne sà praktycznà

próbà realizacji postulatów demokracji deliberatywnej.6

Rozwój demokracji partycypacyjnej sprawia, ˝e jednostki majà mo˝liwoÊç

wp∏ywania na decyzje spo∏eczne. Z drugiej strony obywatele sà jednak obarczani

wi´kszà odpowiedzialnoÊcià. Tym samym jakoÊç sfery publicznej polityki zale˝y,

w wi´kszym stopniu ni˝ dotychczas, od takich kompetencji obywatelskich jednostek

jak: umiej´tnoÊç debatowania, wspó∏pracy, znajomoÊç praw i zasad ich

egzekwowania, czy te˝ çwiczenie w krytycznym nastawieniu do informacji. 

Szko∏a wydaje si´ odpowiednià przestrzenià, by pe∏niç wa˝nà rol´ w przygotowaniu

jednostek do pe∏nienia roli obywateli w demokracji partycypacyjnej. By jednak tak si´ sta∏o,

konieczne jest wypracowanie mechanizmów pozwalajàcych çwiczyç uczniom aktywne

obywatelstwo oraz rozumienie istoty funkcjonowania paƒstwa demokratycznego.

Proponujemy zatem by o szkole myÊleç jako o przestrzeni publicznej, której

organizacja pozwala uczniom na çwiczenie si´ w roli obywateli paƒstwa

demokratycznego. Szko∏a powinna zatem byç przejrzysta i partycypacyjna.

9
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5 komunitarianizm, kierunek w amerykaƒskiej filozofii politycznej, który powsta∏ w latach 80. XX wieku na
gruncie krytyki liberalizmu, zw∏aszcza jego wersji indywidualistycznej. G∏ówni przedstawiciele to R. Bellah,
A. MacIntyre, M. Sandel, Ch. Taylor, M. Walzer, A. Etzioni; w odró˝nieniu od liberalizmu, komunitaryzm
k∏adzie nacisk nie tyle na niezale˝noÊç i prawa jednostki, ile na jej zwiàzki i obowiàzki spo∏eczne, a tak˝e
wspólne wartoÊci, które sà niezb´dne do przetrwania spo∏eczeƒstwa.(www.pwn.com.pl)

6 stopniowy rozwój uspo∏ecznienia decyzji administracji publicznej w Polsce opisany jest m.in. w ksià˝ce:
D∏ugosz D., Wygnaƒski J.J, (2005), Obywatele wspó∏decydujà, Warszawa, Stowarzyszenie na Rzecz
Forum Inicjatyw Pozarzàdowych
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2. Szko∏a przejrzysta i partycypacyjna

Obserwujàc szko∏´ jako instytucj´ paƒstwa, m∏odzi ludzie powinni nauczyç si´, 

˝e paƒstwo demokratyczne dzia∏a w sposób przejrzysty (obywatele majà swoje

prawa, które przedstawiciele w∏adzy respektujà, w∏adza jest rozliczana ze swoich

decyzji) oraz w∏àczajàcy (decyzje dotyczàce ˝ycia wspólnoty podejmowane 

sà w porozumieniu z obywatelami, mile widziane sà oddolne inicjatywy).

Odpowiedni program dzia∏ania samorzàdu uczniowskiego mo˝e w znaczny sposób

przyczyniç si´ do tego, ˝e doÊwiadczenie bycia w szkole b´dzie dla uczniów okazjà

do funkcjonowania w dobrze dzia∏ajàcej demokratycznej instytucji. 

Szko∏a powinna zatem promowaç zaanga˝owanie obywatelskie. Rada Europy

przypisuje jej rol´ miejsca, w którym m∏odzie˝ uczy si´ demokratycznych regu∏,

çwiczy si´ w roli cz∏onka wspólnoty demokratycznej. „Demokracja jest w szkole

niezwykle istotnà sprawà przede wszystkim dlatego, ˝e szko∏a jest miejscem, gdzie

dzieci uczà si´ ˝yç w spo∏eczeƒstwie. (…) M∏odzi ludzie muszà znaleêç miejsce

w spo∏eczeƒstwie jako odpowiedzialni, oddani obywatele, którzy szanujà innych

i dlatego szko∏a spe∏nia funkcj´ wpajania demokratycznych postaw i wartoÊci. (…)

JeÊli m∏odzi ludzie majà nauczyç si´ ˝yç w spo∏eczeƒstwie demokratycznym,

niezb´dne jest oparcie edukacji na zasadach demokratycznych”.7

Szko∏a jest dla m∏odych ludzi wa˝nà przestrzenià publicznà, w której uczniowie

wyst´pujà w relacji obywatel – instytucje paƒstwa, reprezentowane przez

funkcjonariuszy paƒstwowych, czyli w tym przypadku dyrekcj´ szko∏y, nauczycieli

oraz pedagogów. M∏odzi ludzie, obserwujàc szko∏´ jako instytucj´ paƒstwa, powinni

nauczyç si´, ˝e paƒstwo demokratyczne dzia∏a w sposób przejrzysty: obywatele majà

swoje prawa, które przedstawiciele w∏adzy respektujà; decyzje dotyczàce ˝ycia

wspólnoty podejmowane sà w porozumieniu z obywatelami; w∏adza jest rozliczana

oraz i˝ istnieje przestrzeƒ dla oddolnych dzia∏aƒ obywatelskich.

Marek Nowicki, odwo∏ujàc si´ do art. 2 Konstytucji, mówiàcego o tym, 

˝e „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym paƒstwem prawnym (...)”,

zaproponowa∏ by myÊleç o szkole jako instytucji prawnej. Szko∏a Prawna zak∏ada

11
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7 Cytat za M. Sielatycki Demokratyczne zarzàdzanie szko∏à, w: Dyrektor szko∏y nr 12/2006



jawnoÊç, jasnoÊç i przewidywalnoÊç regu∏ gry. „Paƒstwo prawne to takie, w którym

jasno okreÊlone, powszechnie znane i stabilne sà regu∏y gry pomi´dzy obywatelem

a w∏adzà. To paƒstwo, w którym z du˝à pewnoÊcià przewidzieç mo˝emy reakcje

w∏adz na nasze zachowanie – za co i jak b´d´ ukarany, za co i jak nagrodzony, a jakie

moje zachowania nie wywo∏ajà ˝adnej reakcji w∏adzy, która pozostanie wobec moich

dzia∏aƒ bierna”8. Szko∏a, chcàc stanowiç przyk∏ad dobrze funkcjonujàcego paƒstwa

demokratycznego, musi w jasny sposób okreÊlaç prawa i obowiàzki uczniów. Prawa

i obowiàzki muszà byç sformu∏owane w sposób zrozumia∏y dla uczniów tak, 

by wiedzieli jakim regu∏om podlegajà. Zapisy statutu, definiujàce uprawnienia oraz

zobowiàzania uczniów, muszà byç sformu∏owane precyzyjnie, co pozwoli 

na okreÊlenie wynikajàcych z nich zobowiàzaƒ dla pracowników szko∏y oraz

konkretnych zadaƒ i zachowaƒ, które nak∏adane sà na uczniów.

Jednym z najwa˝niejszych praw jednostek w paƒstwie demokratycznym, a wi´c

tak˝e w szkole prawnej, sà prawa proceduralne, czyli umo˝liwiajàce jednostce

korzystanie z przys∏ugujàcych jej praw. Prawa proceduralne powinny byç zapisane

w sposób precyzyjny w statutach szkó∏ tak, by uczniowie mogli skar˝yç si´ 

na ewentualne naruszenie swoich praw. 

Szko∏a, przygotowujàc m∏odych ludzi do roli obywateli, powinna umo˝liwiaç im

uczenie si´ wp∏ywania na decyzje w∏adz publicznych, wpajajàc im, ˝e demokratyczna

w∏adza musi wprowadzaç mechanizmy legitymizujàce jej post´powanie,

a skutecznoÊç jej dzia∏aƒ w du˝ej mierze zale˝y od rozpoznania potrzeb i problemów

obywateli. Oznacza to wprowadzenie na terenie szko∏y procedur konsultacji

projektów decyzji wypracowywanych przez dyrekcj´, czy te˝ grono pedagogiczne

z uczniami. By uczniowie byli w stanie konsultowaç, muszà umieç formu∏owaç swoje

opinie, prezentowaç je, dyskutowaç i wreszcie wypracowywaç decyzje

uwzgl´dniajàce ró˝ne interesy. 

JeÊli chcemy by w przysz∏oÊci nasi wspó∏obywatele „brali sprawy w swoje r´ce”,

dzia∏ali na rzecz swojej spo∏ecznoÊci lokalnej, trzeba nauczyç m∏odzie˝

podejmowania oddolnych dzia∏aƒ. Szko∏a mo˝e stanowiç doskona∏e miejsce

çwiczenia si´ uczniów w byciu aktywnym, planowaniu i realizacji swoich projektów.

By to by∏o mo˝liwe, niezb´dne jest uczenie wspó∏pracy, porozumiewania si´, brania

12 8 èród∏o: Marek Nowicki, prezes Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka,
http://www.pcyf.org.pl/userfiles/File/pl/programy/forumedukacyjne/Art%203.doc



na siebie odpowiedzialnoÊci za szkolne wydarzenia, za dzia∏ania na rzecz

spo∏ecznoÊci.

Wreszcie wa˝nà rolà szko∏y powinno byç uczenie m∏odzie˝y debatowania 

na temat wa˝nych kwestii spo∏ecznych. Umiej´tnoÊci identyfikowania swojego

stanowiska, formu∏owania opinii, doboru argumentów, wystàpieƒ publicznych, 

sà niezb´dne dla bycia aktywnym obywatelem w przysz∏oÊci.
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Uczestnicy projektu - GARWOLIN:
Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 

im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
ul. KoÊciuszki 53, 08-400 Garwolin

Uczniowie: 
Angelika Zawadka 

Anna Sitek
Izabela Màczka

Monika Radziejewska
Katarzyna Zieliƒska

Dorota Zadro˝na
Nauczyciele:

Lilianna R´kawek
Anna Ka∏czyƒska



3. Opis modelu dzia∏ania samorzàdu
uczniowskiego w szkole przejrzystej 
i partycypacyjnej

Proponujemy model dzia∏ania samorzàdu uczniowskiego, który b´dzie promowa∏

wiedz´ uczniów o ich prawach i obowiàzkach, reprezentowa∏ ich interesy,

konsultowa∏ decyzje podejmowane przez dyrekcj´, a dotyczàce m∏odzie˝y, oraz

rozlicza∏ dyrekcj´ szko∏y z dzia∏aƒ podj´tych na rzecz uczniów. Typy dzia∏aƒ samorzàdu

uczniowskiego, zwi´kszajàce partycypacyjny i przejrzysty charakter szko∏y, to: 

1. Artyku∏owanie oraz reprezentowanie interesów uczniów.

2. Przestrzeganie praw ucznia w szkole. 

3. Realizacja oddolnych projektów uczniów.

4. Debaty szkolne. 

Ad 1.) Artyku∏owanie oraz reprezentowanie interesów
uczniów

Bardzo wa˝nym polem dzia∏ania samorzàdu uczniowskiego jest reprezentowanie

interesów uczniów wobec nauczycieli oraz dyrekcji szko∏y.

W ka˝dej grupie, tak˝e szkolnej, pojawiajà si´ problemy, które trzeba rozwiàzaç,

pomys∏y warte zrealizowania po to, aby uatrakcyjniç codziennoÊç. Rolà dzia∏aƒ, które

wzmocnià reprezentacj´ uczniów, jest ujawnianie problemów oraz dobrych

pomys∏ów m∏odzie˝y. Po tym jak zostanà one zidentyfikowane, mo˝na poszukaç

najlepszych Êrodków pozwalajàcych pozbyç si´ k∏opotów i urzeczywistniç pomys∏y.

Gdy myÊlimy o typach dzia∏aƒ, których celem jest reprezentowanie interesów

uczniów, warto wskazaç nast´pujàce propozycje:

■ zbieranie informacji na temat problemów, z jakimi spotykajà si´ na co dzieƒ

uczniowie oraz projektowanie ich rozwiàzaƒ; 

■ wp∏ywanie na proces podejmowania decyzji dotyczàcych funkcjonowania szko∏y,

opracowywanych przez dyrektora oraz rad´ pedagogicznà.
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Zbieranie informacji na temat problemów, z jakimi spotykajà si´ na co

dzieƒ uczniowie oraz projektowanie ich rozwiàzaƒ

Wa˝nà rolà samorzàdu uczniowskiego jest diagnozowanie potrzeb i problemów

uczniów („co nie jest tak jak powinno byç?”) oraz próba szukania optymalnych

rozwiàzaƒ („co mo˝emy zrobiç by by∏o lepiej?”). Wiedz´ o problemach mo˝na

zdobywaç w sposób nieformalny poprzez rozmowy mi´dzy uczniami. Wadà takiej

metody jest dotarcie do ograniczonej liczby uczniów, w tym g∏ównie znajomych.

Mo˝na przeprowadzaç ankiety, w których zadawaç b´dziemy pytanie

o najpilniejsze, najwa˝niejsze sprawy do za∏atwienia w szkole. 

Ankieta mo˝e stanowiç wa˝ne êród∏o informacji o opiniach uczniów na temat

wagi problemów, czy te˝ poparcia uczniów dla pewnych rozwiàzaƒ.

W niektórych szko∏ach umieszczane sà tzw. skrzynki zaufania, do których

anonimowo mo˝na wrzucaç kartki z informacjami o problemach, ale te˝ z pytaniami

czy sugestiami dotyczàcymi ˝ycia szko∏y, a skierowanymi do dyrekcji. 

Celem istnienia skrzynki zaufania w szkole jest stworzenie kana∏u systematycznej

komunikacji uczniów z dyrekcjà. Uczniom daje ona przestrzeƒ do swobodnej,

anonimowej wypowiedzi na temat funkcjonowania szko∏y, zasad i regu∏ w niej

panujàcych. Dla nauczycieli i dyrekcji jest êród∏em cennych informacji, których

najprawdopodobniej w inny, bardziej jawny sposób nigdy by nie zdobyli.

W konsekwencji sprawnie dzia∏ajàcy mechanizm komunikowania si´ doros∏ych

z m∏odzie˝à, w postaci tej skrzynki, daje szans´ na uczestnictwo uczniów w ˝yciu

szko∏y.
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Pos∏ugujàc si´ ankietà warto pami´taç o:

■ precyzyjnym formu∏owaniu pytaƒ

■ zapewnieniu anonimowoÊci

■ policzeniu wyników

■ prezentacji raportu z badania uczniom oraz nauczycielom



Najcz´Êciej skrzynka ta jest sposobem na artyku∏owanie kwestii trudnych,

problemowych. JeÊli jakieÊ kwestie, tematy powtarzajà si´ wÊród zebranych

informacji to wiadomo, ˝e problem jest powa˝ny, dotyczy ca∏ej szko∏y, a co za tym

idzie, konieczna b´dzie interwencja samorzàdu uczniowskiego. Gdy ju˝ wiadomo

z jakimi problemami mamy do czynienia, kluczowe jest zaproponowanie ich

rozwiàzaƒ. Pomys∏y Êrodków zaradczych powinny byç jak najbardziej realne, mo˝liwe

do zastosowania oraz powinny spotykaç si´ z aprobatà zarówno uczniów jak

i nauczycieli. Dlatego warto jest poddaç zaistnia∏e pomys∏y pod dyskusj´ tak, 

by pozwoliç sobie na zwrócenie uwagi na ich s∏abe strony oraz mo˝liwe zagro˝enia.

Przedyskutowanie proponowanych rozwiàzaƒ sprawi równie˝, ˝e uczniowie 

b´dà rozumieli dlaczego pewne Êrodki zostanà zastosowane i w jaki sposób b´dà

wcielane w ˝ycie. Nie b´dà wtedy czuli si´ zaskoczeni. Najlepiej zorganizowaç

otwarte spotkanie, podczas którego zaprezentowana zostanie propozycja

rozwiàzania problemu.
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Zasady, o których trzeba pami´taç tworzàc narz´dzie dialogu uczniów z dyrekcjà

w postaci skrzynki zaufania to:

■ akcja informacyjna wÊród uczniów dotyczàca powstania skrzynki zaufania

■ oficjalne rozpocz´cie dzia∏ania skrzynki zaufania

■ poinformowanie uczniów o zasadach funkcjonowania skrzynki, tj. jak cz´sto

b´dà wyjmowane i analizowane treÊci w niej si´ znajdujàce, w jaki sposób

i w jakim czasie dyrekcja b´dzie ustosunkowywa∏a si´ do uzyskanych informacji

■ systematyczna reakcja dyrekcji i nauczycieli na uzyskane komunikaty od uczniów
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„Skrzynka zaufania” wisi w Zespole Szkó∏

Ponadgimnazjalnych nr 1

im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. 

Swoje wypowiedzi m∏odzie˝ kieruje 

do Rzecznika Praw Ucznia, który zosta∏ powo∏any

w trakcie realizacji projektu 

„Szko∏a – przejrzysta przestrzeƒ publiczna”. 



Konsultowanie istotnych decyzji dotyczàcych szko∏y, opracowywanych

przez dyrektora i rad´ pedagogicznà

Reprezentowanie interesów uczniów powinno mieç miejsce poprzez

konsultowanie i opiniowanie przez nich wa˝nych projektów decyzji wp∏ywajàcych na

˝ycie szko∏y, a przygotowywanych przez nauczycieli lub dyrekcj´ szko∏y.

W niektórych szko∏ach wprowadzono – obowiàzkowà w przypadku dokumentów,

decyzji opracowywanych przez dyrekcj´, a dotyczàcych wszystkich uczniów –

procedur´ opiniowania. Polega ona na tym, ˝e projekt decyzji przekazywany jest

przez dyrektora uczniom: mo˝na go przekazaç reprezentantom samorzàdu

uczniowskiego lub upowszechniç poprzez, na przyk∏ad, umieszczenie go na tablicy

informacyjnej, dzi´ki czemu ka˝dy uczeƒ b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç zapoznania si´

z nim. Po przekazaniu projektu samorzàdowi uczniowskiemu, jego reprezentanci

powinni poinformowaç uczniów o prowadzonych konsultacjach. Uczniowie mogà

wtedy przygotowaç wspólne stanowisko dotyczàce projektowanej decyzji, w którym

wyra˝ajà swojà aprobat´, albo sprzeciw lub proponujà pewne korekty. Wa˝ne jest by

uczniowie spotkali si´, postarali si´ zrozumieç cel wprowadzania przez dyrekcj´

jakiejÊ decyzji oraz, po dyskusji w grupie zainteresowanych osób, sformu∏owali

pisemne stanowisko uczniów. Niektóre decyzje dyrekcji mogà mieç bardzo du˝e

znaczenie dla ˝ycia szkolnego. Takie istotne decyzje warto poddaç ogólnoszkolnej

debacie. 
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Organizujàc konsultacje nale˝a∏oby pami´taç o kilku zasadach:

■ jasno okreÊlony przedmiot opiniowania (w jakiej sprawie uczniowie majà

wyg∏osiç swojà opini´?)

■ termin przekazywania opinii

■ sposób przekazywania opinii (pisemny, spotkanie itp.)

■ informacja na temat uwzgl´dnionych uwag oraz powodu odrzucenia pewnych

opinii (np.: w postaci raportu, informacji na spotkaniu)

Wa˝ne jest by pami´taç, ˝e wyniki konsultacji nie majà wià˝àcego charakteru dla

decyzji podejmowanych przez dyrektora szko∏y. To dyrektor odpowiada samodzielnie

za podejmowane decyzje. Celem konsultacji jest jedynie zasi´gni´cie opinii uczniów

na temat rozwiàzania jakiegoÊ problemu czy realizacji projektu.



CYKLICZNE SPOTKANIA REPREZENTACJI SU Z DYREKCJÑ

Dobrym sposobem na systematycznà komunikacj´ dyrekcja – uczniowie jest

organizowanie cyklicznych spotkaƒ przedstawicieli dyrekcji szko∏y z reprezentantami

samorzàdu uczniowskiego. Dzi´ki temu samorzàd uczniowski b´dzie wiedzia∏, jakie

sà plany dyrekcji dotyczàce funkcjonowania szko∏y. Natomiast dyrektorzy b´dà mieli

okazj´ do rozmowy na temat problemów uczniów, planów samorzàdu

uczniowskiego. Spotkania takie sprzyjajà planowaniu wspólnych dzia∏aƒ oraz mogà

przyczyniç si´ do prze∏amania antagonizmu nauczyciele – uczniowie. Wa˝ne jest by

wyznaczyç sta∏e terminy spotkaƒ tak, by mia∏y one systematyczny charakter. Dzi´ki

temu obie strony – dyrektor i uczniowie – b´dà na bie˝àco przekazywaç sobie

informacje. B´dzie to tak˝e dobra okazja do wypracowywania wspólnych rozwiàzaƒ

ró˝nego rodzaju problemów.

Ad 2.) Przestrzeganie praw ucznia w szkole

Obowiàzujàcy system prawny szczegó∏owo okreÊla prawa dziecka, w tym tak˝e

prawa dziecka w systemie edukacji. Wystarczy przypomnieç, ˝e preambu∏a do ustawy

o systemie oÊwiaty zawiera odniesienie do Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka,

20

Przyk∏adowe decyzje nadajàce si´ do konsultacji dyrekcji z uczniami:

■ udzia∏ szko∏y w ogólnopolskich programach, takich jak np.: Szko∏a bez przemocy,

M∏odzi G∏osujà, Góra Grosza

■ lista i tematyka zaj´ç pozalekcyjnych

■ tematyka apeli szkolnych

■ forma nagród dla najlepszych uczniów

■ nagrody dla nauczycieli

Bardzo istotne jest by po ka˝dym takim spotkaniu przygotowywaç notatk´ na temat

ustaleƒ i upubliczniaç jà innym uczniom, np. wywieszajàc jà w gablocie, przekazujàc

informacje ustnie lub zamieszczajàc informacj´ w gazetce szkolnej. Dzi´ki temu

promowana b´dzie zasada przejrzystoÊci, a uczniowie nie uczestniczàcy

w spotkaniach b´dà wiedzieli jakie decyzje zosta∏y podj´te.



Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz do Konwencji

o Prawach Dziecka. Wspó∏brzmiàce z tymi zapisami sà zalecenia Komitetu Ministrów

Rady Europy – o nauczaniu i pobieraniu nauki w zakresie praw cz∏owieka w szko∏ach.

W zaleceniach czytamy mi´dzy innymi: Nauczanie praw cz∏owieka w szko∏ach ma

na celu doprowadzenie do zrozumienia takich poj´ç jak: sprawiedliwoÊç,

równoÊç, wolnoÊç, pokój i demokracja. Zrozumienie to winno byç prze˝yciem

intelektualnym i bazowaç na doÊwiadczeniu i uczuciach.9

W szkolnych programach nauczania problematyka praw ucznia wchodzi w zakres

wielu przedmiotów. Wystarczy zacytowaç kilka fragmentów rozporzàdzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej

kszta∏cenia ogólnego. I tak:

■ wychowanie do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie ju˝ w szkole podstawowej zawiera treÊci

dotyczàce praw i obowiàzków obywatelskich

■ w gimnazjum wÊród zadaƒ szko∏y wymieniona jest pomoc w rozpoznawaniu

w∏asnych praw i obowiàzków oraz ukazywanie praktycznych zastosowaƒ

i procedur demokratycznych w spo∏ecznoÊci szkolnej

■ jednym z zadaƒ liceum jest ukazanie uczniom wzorca paƒstwa prawnego,

funkcjonujàcego na podstawie mechanizmów demokratycznych

Prawa dziecka w szkole sà prawami cz∏owieka majàcego specyficzne potrzeby ze

wzgl´du na swojà niedojrza∏oÊç, ale i prawami cz∏owieka jako osoby, tzn.

niepowtarzalnej jednostki ludzkiej. Dziecku przys∏ugujà takie same prawa cz∏owieka

jak doros∏emu, ograniczone oczywiÊcie przez brak zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych.

Zatem dziecko, w przypadku wyst´powania o naruszenie jego praw, musi byç

reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego – rodzica lub opiekuna

prawnego.

Prawa ucznia w szkole sà po to, ˝eby chroniç godnoÊç osobowà dziecka, jego

indywidualnoÊç i niepowtarzalnoÊç. Konstytucja w artykule 30 wprost nawiàzuje do

wartoÊci jakà jest godnoÊç cz∏owieka: „Przyrodzona i niezbywalna godnoÊç cz∏owieka

stanowi êród∏o wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej

poszanowanie i ochrona jest obowiàzkiem w∏adz publicznych.”
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9 Na podstawie: http://www.wgimnazjum.pl/pytania/pytania-prawa_ucznia.phtml



Prawa cz∏owieka, w tym prawa dziecka w szkole, to prawa jednostki w stosunku

do szeroko rozumianego paƒstwa, w tym jego funkcjonariuszy oraz osób

wykonujàcych zadania na zlecenie paƒstwa, czyli równie˝ nauczycieli, pedagogów

i dyrektorów. Relacja jednostka – paƒstwo charakteryzuje si´ nierównoÊcià

i podleg∏oÊcià stron oraz niemo˝noÊcià wyjÊcia z tej relacji. T́  relacj´ mo˝emy

równie˝ zauwa˝yç w szkole. Dziecko w szkole znajduje si´ w zdecydowanie

nierównej oraz podleg∏ej sytuacji w stosunku do nauczyciela. Poza tym dziecko

w procesie edukacji nie mo˝e wyjÊç ze swojej zale˝nej pozycji w stosunku do

nauczyciela, nie mo˝e bowiem przestaç byç uczniem, ze wzgl´du na obowiàzek

szkolny, w przeciwieƒstwie do funkcjonariuszy spo∏ecznych m. in. nauczycieli, którzy

mogà przestaç wykonywaç swój zawód. Zatem prawa dziecka chronià cz∏owieka

znajdujàcego si´ w s∏abszej, zale˝nej pozycji w stosunku do w∏adzy, w tym wypadku

sprawowanej przez nauczycieli na terenie szko∏y.

Jak zatem mo˝emy zwi´kszyç przestrzeganie praw ucznia i akceptacj´ ich

w codziennym ˝yciu spo∏ecznoÊci szkolnej? Pierwszym zadaniem szko∏y jest

przekazywanie wiedzy na temat praw cz∏owieka, praw dziecka i praw ucznia.

Temu s∏u˝yç mogà projekty edukacyjne dotyczàce praw ucznia, debaty i apele na ten

temat, czy te˝ dyskusje na godzinach wychowawczych. Najwa˝niejszym jednak

elementem nauczania praw cz∏owieka jest tworzenie takiego klimatu w szkole, ˝eby

prawa te by∏y przestrzegane, a uczeƒ by∏ zach´cany do udzia∏u w demokratycznych

organach szko∏y, do prac nad tworzeniem jej statutu, do jasnego formu∏owania

swych poglàdów, do swobodnej wypowiedzi, a tak˝e do „praktycznego trenowania”

procedur realizacji praw.

Warto zaczàç od statutu szko∏y, a mianowicie sprawdziç jakie konkretne prawa

i obowiàzki uczniów sà w nim zapisane. JeÊli spe∏niajà one Paƒstwa oczekiwania, czyli

sà adekwatne do specyfiki danej placówki oÊwiatowej, konkretne, jasne, precyzyjnie

sformu∏owane i nie wymagajà zmiany, to warto zadbaç o ich upublicznienie.

W sytuacji gdy zapisy statutu dotyczàce praw ucznia sà niewystarczajàco dobrze

sformu∏owane, dobrym pomys∏em jest zaanga˝owanie ca∏ej spo∏ecznoÊci szko∏y,

w tym uczniów, a jeÊli to mo˝liwe i rodziców, do dyskusji na temat tego co powinno

si´ znaleêç w statucie. 
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W momencie gdy mamy ju˝ dobrze sformu∏owane prawa ucznia w statucie szko∏y,

mo˝emy zajàç si´ ich upowszechnieniem wÊród uczniów. 

Naszym zdaniem bardzo dobrym sposobem rozpowszechniania wiedzy o prawach

ucznia oraz jednoczesnego tworzenia jak najlepszych warunków w szkole do ich

przestrzegania jest powo∏anie i praca Rzecznika Praw Ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia to osoba, która – w sytuacji naruszenia praw ucznia przez

nauczycieli – interweniuje upominajàc si´ o naprawienie szkody. Uczniom przys∏uguje

szereg praw, które szczegó∏owo zapisane sà w statucie szko∏y. Dokument ten

powinien tak˝e zawieraç procedur´ odwo∏ania si´, z∏o˝enia skargi w sytuacji

z∏amania prawa. Rolà Rzecznika jest wspieranie osoby, czujàcej si´ poszkodowanà,

w dochodzeniu jej praw.
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Pami´tajmy, ˝e 

■ ka˝dy uczeƒ (tak˝e rodzic i nauczyciel) mo˝e wp∏ywaç na to jakie prawa ucznia

zostanà zapisane w statutach szkó∏

■ statuty szkó∏ sà ogólnodost´pne dla ka˝dego zarówno ucznia, rodzica, jak

i nauczyciela. 

Warto wykorzystaç nast´pujàce pomys∏y na popularyzowanie wiedzy o prawach

ucznia: 

■ spotkanie okolicznoÊciowe poÊwi´cone prawom ucznia

■ gazetka Êcienna, na której czytelnie przedstawimy jakie prawa ma uczeƒ w naszej

szkole

■ dyskusja na temat praw ucznia na godzinach wychowawczych

■ rozwieszenie plakatów (zrobionych np. przez samorzàd uczniowski), na których

wymienione b´dà prawa ucznia.



Rzecznikiem Praw Ucznia mo˝e byç jeden z uczniów, nauczyciel, albo para uczeƒ

– nauczyciel. Ten trzeci model warty jest szczególnego polecenia, poniewa˝ zapewnia

dobry kontakt z obiema stronami – uczniami i nauczycielami. By Rzecznik sprawnie

wype∏nia∏ swojà rol´, wa˝ne jest by by∏ dost´pny dla uczniów: ka˝dy powinien

wiedzieç w jaki sposób przekazaç mu informacj´ o swoim problemie. Mogà to byç

dy˝ury w sta∏ych terminach, w znanym miejscu w szkole. Mo˝na tak˝e

rozpowszechniç namiary e-mailowe czy telefoniczne i spotykaç si´ z rzecznikiem po

wczeÊniejszym umówieniu. Rzecznik, po przekazaniu mu sprawy, powinien mieç

okreÊlony czas na jej za∏atwienie. 

Wa˝nà rolà Rzecznika powinno byç upowszechnianie w szkole wiedzy o prawach

ucznia, zach´canie do zapoznawania si´ z prawami, szczególnie tymi zapisanymi

w statucie. Mo˝na to robiç na poczàtku roku szkolnego, poprze akcj´ informacyjnà:

obwiesiç szko∏´ plakatami, na których wymienione b´dà najwa˝niejsze prawa ucznia.

Warto tak˝e zadbaç, by w bibliotece by∏o kilkanaÊcie egzemplarzy statutu. Dobrym

i tanim pomys∏em jest tak˝e zeskanowanie statutu oraz przes∏anie go e-mailem do

jak najwi´kszej liczby uczniów i nauczycieli. 

Powo∏ujàc w szkole Rzecznika Praw Ucznia nale˝y pami´taç o jasnym

i precyzyjnym sformu∏owaniu kompetencji i zasad jego pracy, a tak˝e o ich

upublicznieniu wszystkim uczniom. W liceum z Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Garwolinie opracowano regulamin powo∏ania i dzia∏ania Rzecznika Praw

Ucznia, w którym okreÊlono podstaw´ prawnà jego dzia∏ania, ustalenia programowe,

organizacyjne, tryb jego wyboru oraz regulamin jego pracy.
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Tak o procesie wyboru Rzecznika Praw Ucznia w liceum z Zespo∏u Szkó∏

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie mówi Pani Wice Dyrektor: Og∏osiliÊmy, ˝e

b´dzie wybór Rzecznika Praw Ucznia wÊród nauczycieli. PowiadomiliÊmy miesiàc

przed wyborami, przez Internet, radiow´ze∏, uczniowie z samorzàdu chodzili po

klasach i og∏aszali. Nauczyciele mieli polecenie, ˝eby na godzinach

wychowawczych si´ zastanowili. Ka˝da klasa mia∏a wybraç 5 osób, które wed∏ug

nich b´dà najlepszymi kandydatami. Nast´pnie zrobiliÊmy list´i wybraliÊmy te

osoby, które mia∏y najwi´cej g∏osów. Z tych osób zosta∏ wybrany w g∏osowaniu

uczniów Rzecznik.



Ad 3.) Realizacja projektów

Partycypacja uczniów w ˝yciu szkolnym mo˝e doskonale realizowaç si´ poprzez

organizowanie przez uczniów przedsi´wzi´ç przez nich inicjowanych oraz

wdra˝anych. 

Przedsi´wzi´cia, takie jak organizacja szkolnej dyskoteki czy konkursów

sportowych, mogà byç realizowane metodà projektów – zamkni´tych ca∏oÊci. 

Projekty mogà dotyczyç nie tylko uczniów szko∏y, ale tak˝e spo∏ecznoÊci lokalnej.

Projekty na rzecz spo∏ecznoÊci szkolnej mogà stanowiç nie tylko apele

okolicznoÊciowe np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ale tak˝e organizowanie

spotkaƒ edukacyjnych z przedstawicielem policji, stra˝y po˝arnej, w∏adz

samorzàdowych, badanie opinii uczniów np. na temat znajomoÊci prawa

oÊwiatowego, praw uczniów. Wa˝nà cz´Êcià dzia∏aƒ reprezentacji samorzàdu

uczniowskiego mo˝e stanowiç organizowanie przedsi´wzi´ç rozrywkowych –

dyskotek i konkursów.
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W poczàtkowej fazie krystalizacji pomys∏ów uczniów warto sobie odpowiedzieç na

nast´pujàce pytania: 

■ Co zrobiç, by nasz pomys∏ i, przede wszystkim, jego realizacja by∏y wyjàtkowe?

Na takiej podstawi musi wy∏oniç si´ pomys∏ na imprez´ i jej cel. Nale˝y

uzmys∏owiç sobie po co podejmujemy okreÊlone wysi∏ki.

■ Jakie dzia∏ania nale˝y podjàç by mo˝liwa by∏a realizacja naszego pomys∏u?

Konieczne jest wypunktowanie tych dzia∏aƒ.

■ Jakimi niezb´dnymi Êrodkami dysponujemy, które konieczne sà do

urzeczywistnienia projektu? (materialne zasoby, ludzie, ich pomys∏y, sprz´t itp.).

■ Co jeszcze trzeba pozyskaç? Z jakich êróde∏? – lista sprz´tów, dokumentów itp.

■ Kto mo˝e byç naszym sojusznikiem? Nale˝y zrobiç list´ potencjalnych

wspó∏pracowników, doradców, nauczycieli, którzy mogà nam pomóc w realizacji

naszego pomys∏u.

■ Nale˝y zastanowiç si´ jakie problemy mogà si´ pojawiç w czasie realizacji projektu

i jak im b´dziemy mogli przeciwdzia∏aç.

■ Trzeba opracowaç harmonogram dzia∏aƒ, okreÊliç kto co ma robiç krok po kroku,

by osiàgnàç zak∏adany cel.

Jak ju˝ przemyÊleliÊmy wszystkie te kwestie i odpowiedzieliÊmy na postawione

powy˝ej pytania, mo˝emy dzia∏aç!



Samorzàd uczniowski nie musi ograniczaç swojej dzia∏alnoÊci do budynku szko∏y.

Bardzo cennymi i ciekawymi inicjatywami podejmowanymi przez samorzàd

uczniowski sà projekty, które „wychodzà ze szko∏y” i realizowane sà na rzecz

spo∏ecznoÊci, w której uczniowie ˝yjà. Mo˝e to byç np.: wspó∏praca z instytucjami

publicznymi na zasadzie wolontariatu, a dotyczàca pomocy w rozwiàzywaniu jakiÊ

wa˝nych problemów dla spo∏ecznoÊci np.: pomoc lokalnym domom dziecka,

anga˝owanie si´ w dzia∏ania lokalnych organizacji pozarzàdowych (np.

pomagajàcych chorym, zajmujàcych si´ opiekà nad schroniskiem koni, psów).

AktywnoÊç w postaci realizacji przez samorzàd uczniowski projektów jest

legitymizowana dzi´ki zapisowi w paragrafie 55 ustawy o systemie oÊwiaty, który

gwarantuje uczniom „prawo organizowania dzia∏alnoÊci kulturalnej, oÊwiatowej,

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w∏asnymi potrzebami i mo˝liwoÊciami

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem”.

Ad 4.) Debaty szkolne

Jednym z wa˝nych zadaƒ osób zaanga˝owanych w prace na rzecz samorzàdu

uczniowskiego mo˝e byç organizowanie debat. Ich rolà jest umo˝liwienie

çwiczenia si´ uczniów w formu∏owaniu w∏asnych opinii, wyra˝ania ich, wymieniania

poglàdów oraz dochodzenia do wspólnego stanowiska. Debaty sà okazjà do

wspólnego namys∏u uczniów i nauczycieli nad najwa˝niejszymi problemami szko∏y

i mo˝liwymi ich rozwiàzaniami.

Dyskusja powinna poruszaç kwestie dotyczàce ˝ycia szko∏y i zakoƒczyç si´

wypracowaniem rekomendacji, u∏atwiajàcych rozwiàzanie problemu i wprowadzenie

zmian. By debata by∏a udana, kluczowe jest sformu∏owanie jej tematu, najlepiej

odnoszàcego si´ do jakiegoÊ problemu szkolnego, np.: „zbyt du˝o sprawdzianów

w tygodniu”. 

Do udzia∏u w debacie warto zaprosiç wszystkich uczniów i nauczycieli. Nale˝y

zapewniç odpowiednio du˝à sal´, nag∏oÊnienie. Trzeba wyznaczyç osob´, która

b´dzie prowadzi∏a debat´. Konieczne jest zakreÊlenie czasu dyskusji, np.: dwie

godziny. Wypowiedzi muszà mieç okreÊlonà d∏ugoÊç, np.: 2 minuty. Wa˝ne jest tak˝e

by w czasie debaty zarezerwowaç czas na wypracowanie rekomendacji, czyli

propozycji tego jak zmieniç niekorzystnà sytuacj´. 
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W Zespole Sportowych Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Gdaƒsku, w ramach realizacji

projektu „Szko∏a – przejrzysta przestrzeƒ publiczna”, zorganizowano debat´ uczniów

z trenerami. Dyskusja ta spotka∏a si´ z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem

m∏odzie˝y. Tak naprawd´ by∏a dla uczniów pierwszà okazjà spojrzenia na swoich

wymagajàcych trenerów z innej perspektywy. Perspektywy, która pozwoli∏a ujrzeç

m∏odzie˝y swoich trenerów jako pasjonatów, wzory do naÊladowania w swoich

dziedzinach sportowych oraz doros∏ych, którzy chcieli im przekazaç pewnà postaw´

wobec sportu, nauki ale te˝ ˝ycia. Debata ta by∏a bardzo znaczàcym wydarzeniem

w ˝yciu szko∏y, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Po dyskusji „w powietrzu”

wisia∏o wi´ksze wzajemne zrozumienie i szacunek. 

Po zakoƒczeniu dyskusji warto przygotowaç sprawozdanie z niej albo po prostu

notatk´, zawierajàcà najwa˝niejsze argumenty oraz propozycje rozwiàzaƒ danej

kwestii. Taki dokument nadaje si´ do przekazania go dyrekcji szko∏y. Dzi´ki temu

opinia uczniów b´dzie wyraênie s∏yszalna i odnotowana w dokumentacji szko∏y. 

Debatowanie jest trudnà sztukà. Dlatego warto wprawiaç si´ w niej poprzez

systematyczne organizowanie takich dyskusji, np.: raz w miesiàcu. Dobrze jest

wczeÊniej zbieraç propozycje tematów do omawiania, na przyk∏ad poprzez ankiety,

rozmowy, ale tak˝e poprzez informacje zebrane ze skrzynki zaufania. Wa˝ne jest, 

by za ka˝dym razem nag∏oÊniç debat´ odpowiednio wczeÊniej tak, by ch´tni mogli

sobie temat przemyÊleç, przygotowaç argumenty i swoje wystàpienia. 
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Uczestnicy projektu - GDA¡SK:
XI Liceum Ogólnokszta∏càce 

przy Zespole Sportowych Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych
im. Janusza Kusociƒskiego w Gdaƒsku, 
ul. Czy˝ewskiego 30 A, 80-336 Gdaƒsk

Uczniowie:
Natalia Lenkiewicz

Natalia Kacprzak
Karolina Glinkowska
Agata ¸yczyszyƒska

Marcin Kreft 
Marcin Markowski

Nauczyciele:
Tomasz Warczak, Wies∏awa Gawroƒska
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4. Informacja o projekcie „Szko∏a 
– przejrzysta przestrzeƒ publiczna”

Opis modelu powsta∏ na podstawie wniosków z realizacji projektu „Szko∏a –

przejrzysta przestrzeƒ publiczna”, a tak˝e w oparciu o wyniki badania ewaluacyjnego

przeprowadzonego w 4 szko∏ach bioràcych udzia∏ w projekcie. 

W projekcie bra∏y udzia∏: XI Liceum Ogólnokszta∏càce przy Zespole Sportowych

Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Gdaƒsku, XXXIII Liceum Ogólnokszta∏càce w Warszawie,

Liceum z Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Liceum z Zespo∏u Szkó∏

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie. 

Celem projektu by∏o przeciwdzia∏anie zjawisku korupcji, lecz nie poprzez uczenie

o tym, czym jest korupcja. Naszym zdaniem zbyt cz´ste mówienie o korupcji

przyzwyczaja do tego poj´cia, oswaja z nim, a w rezultacie zmniejsza wra˝liwoÊç na

wspomniane zjawisko. Uwa˝amy, ˝e skutecznym dzia∏aniem antykorupcyjnym jest

przyzwyczajanie m∏odych ludzi – przysz∏ych obywateli – do obcowania

z przejrzystymi instytucjami paƒstwa, w tym wypadku ze szko∏à. W projekcie na

szko∏´ spojrzeliÊmy jako na instytucj´, w której uczniowie wyst´pujà w relacji

obywatel – paƒstwo. 

Naszym zdaniem sprawnie dzia∏ajàcy samorzàd uczniowski jest sposobem na

zwi´kszenie przejrzystoÊci funkcjonowania Êrodowiska szko∏y. 

Cel projektu realizowaliÊmy poprzez stworzenie narz´dzia – modelu pracy

samorzàdu uczniowskiego, na który sk∏adajà si´ dzia∏ania polegajàce m.in. na

organizowaniu konsultacji decyzji podejmowanych przez dyrekcj´, a interesujàcych

dla m∏odzie˝y, analizowaniu dokumentów szkolnych, upowszechnianiu wiedzy o ich

zapisach wÊród uczniów szko∏y, prowadzeniu debat podejmujàcych wa˝ne dla

spo∏ecznoÊci uczniowskiej kwestie. 
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Przebieg projektu:

Dzia∏anie 1 – Przygotowanie samorzàdów uczniowskich do wdro˝enia modelu

„Szko∏a – przejrzysta przestrzeƒ publiczna”.

W ramach realizacji tej cz´Êci projektu w marcu 2008 odby∏o si´ szkolenie,

w którym wzi´li udzia∏ zaproszeni przez nas przedstawiciele samorzàdów

uczniowskich wraz z opiekunami. Celem szkolenia by∏o przygotowanie samorzàdów

uczniowskich do praktycznego wdro˝enia modelu sprawnie dzia∏ajàcego samorzàdu.

Na szkoleniu poruszaliÊmy kwestie tego, w jakiej kondycji jest obecnie samorzàd

uczniowski, jakie ma uprawnienia, jakie mogà p∏ynàç korzyÊci z jego dobrze

zorganizowanego dzia∏ania, kto mo˝e byç jego sojusznikiem. Istotnà kwestià by∏a

równie˝ odpowiedê na pytanie w jaki sposób samorzàd mo˝e sprawiç, ˝eby szko∏a

sta∏a si´ przejrzystà przestrzenià publicznà, czyli: w jaki sposób samorzàd mo˝e

reprezentowaç i artyku∏owaç interesy uczniów, realizowaç projekty, rozwiàzywaç

problemy uczniów, organizowaç dyskusje na tematy wa˝ne dla m∏odych ludzi. 

Dzia∏anie 2 – Wdro˝enie modelu „Szko∏a – przejrzysta przestrzeƒ publiczna”. 

W tym dzia∏aniu m∏odzie˝, przy pomocy opiekunów, wdra˝a∏a w swoich szko∏ach

wypracowany na szkoleniu model dzia∏ania samorzàdu uczniowskiego oraz

opracowany wspólnie plan dzia∏aƒ.

Dzia∏anie 3 – Ewaluacja i opis modelu. Wypracowany i wdro˝ony model dzia∏ania

samorzàdu uczniowskiego poddaliÊmy ewaluacji. W ka˝dej szkole przeprowadziliÊmy

zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami samorzàdu uczniowskiego,

5 indywidualnych wywiadów pog∏´bionych z nauczycielami oraz 40 ankiet

z uczniami. 

Dzia∏anie 4 – Upowszechnienie modelu „Szko∏a – przejrzysta przestrzeƒ

publiczna”, poprzez druk publikacji w nak∏adzie 1000 egzemplarzy, a nast´pnie jej

dystrybucj´ do OÊrodków Doskonalenia Nauczycieli w ca∏ej Polsce.
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Nota o autorach

Olga Napiontek 

sekretarz zarzàdu, socjolo˝ka, doktorantka w Instytucie

Studiów Spo∏ecznych Uniwersytetu Warszawskiego,

studia w Warszawie i w Bielefeld (Niemcy).

Absolwentka Szko∏y Praw Cz∏owieka Fundacji

Helsiƒskiej, z uprawnieniem do prowadzenia dzia∏aƒ

edukacyjnych w dziedzinie praw cz∏owieka.

Joanna Pietrasik

Prezeska Zarzàdu Fundacji Civis Polonus.

Z wykszta∏cenia politolo˝ka (Instytut Stosunków

Mi´dzynarodowych UW) oraz etnolo˝ka (Instytut

Etnologii i Antropologii Kulturowej UW). Stypendystka

Fundacji im Heinricha Boella. Posiada wieloletnie

doÊwiadczenie we wspó∏pracy z organizacjami

pozarzàdowymi: Fundacjà Rozwoju Demokracji

Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacjà

Wspomagania Wsi, Stowarzyszeniem BORIS.

Absolwentka Szko∏y Praw Cz∏owieka Fundacji

Helsiƒskiej, z uprawnieniem do prowadzenia dzia∏aƒ

edukacyjnych w dziedzinie praw cz∏owieka.

Absolwentka Szko∏y Trenerów Organizacji

Pozarzàdowych (STOP). Specjalistka W Programie

„EURO-NGO” Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci.



Fundacja Civis Polonus dzia∏a od 2004 toku.

Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich

umo˝liwiajàcych jednostkom kreowanie Êwiata, 

w którym ˝yjà.

Naszym zdaniem dobre paƒstwo 

jest wspólnotà otwartych, kompetentnych, 

zaanga˝owanych obywateli. 

Otwarci to ludzie lubiàcy innych, wra˝liwi, ufni,

umiejàcy budowaç wi´zi mi´dzyludzkie.

Kompetentni obywatele to tacy, którzy znajà

swoje uprawnienia, wiedzà, jak z nich korzystaç. 

To partnerzy administracji publicznej, 

a nie jej petenci.

Zaanga˝owani, czyli wierzàcy w to, ˝e ich

udzia∏ w ˝yciu wspólnoty ma sens, troszczàcy si´ 

o jej stan oraz przysz∏oÊç, gotowi do brania

odpowiedzialnoÊci za siebie i innych. 

Fundacja realizuje projekty umo˝liwiajàce

m∏odym ludziom wchodzenie w rol´ aktywnych

obywateli na poziomie lokalnym, regionalnym, 

krajowym i europejskim. 

Wa˝nym obszarem dzia∏aƒ Fundacji jest 

edukacja obywatelska, w tym edukacja regionalna.

www.civispolonus.org.pl


