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TABLICA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

- CO I JAK NA NIEJ UMIEŚCIĆ? 

Tablica samorządu to jedno z narzędzi do komunikacji, jakie ma do swojej dyspozycji samorząd 
uczniowski. W każdej szkole powinna być przestrzeń, gdzie w miejscu uczęszczanym przez uczniów 
samorząd może wywiesić najważniejsze i aktualne informacje. Choć tablica skierowana jest głównie do 
uczniów, warto zwrócić uwagę, że może być także sposobem na przekazywanie informacji nauczycielom, 
dyrekcji i rodzicom. A dlaczego dobra komunikacja jest tak ważna? M.in. dlatego, że dzięki temu łatwiej 
będzie zachęcić do działania i współpracy z SU osoby, które dotychczas trzymały się z boku lub były wobec 
samorządu sceptyczne. 

Niektóre treści na tablicy są stałe np.: 

 skład reprezentacji samorządu (imionom i nazwiskom mogą towarzyszyć zdjęcia poszczególnych 
osób, lub zbiorowe zdjęcie całej reprezentacji),  

 informacja o sposobie kontaktu z przedstawicielami samorządu (adres internetowy, godziny 
dyżuru itp.), 

 imię i nazwisko opiekuna SU wraz z informacją, jak się z nim skontaktować,  

 regulamin SU lub informacja, gdzie się można z nim zapoznać, 

 jeśli macie w szkole rzecznika praw ucznia, warto podać na tablicy, kto nim jest i jak się można 
z nim skontaktować. 

Jednocześnie pokaźna część tablicy powinna zostać poświęcona sprawom bieżącym, w związku z czym 
powinna być regularnie zmieniana. Ponieważ zajmuje to trochę czasu, może to być zadanie konkretnej 
sekcji SU przykładowo ds. promocji czy komunikacji.  

Proponujemy, aby na tablicy: 

 informować o przebiegu spotkań z dyrekcją/radą pedagogiczną/radą rodziców oraz podawać 
informacje o tym, co SU podczas nich ustalił lub czego się dowiedział. Poza tym zapowiadamy 
kolejne spotkania tego typu; 

 publikować wyniki przeprowadzonych z uczniami konsultacji i zapowiadać kolejne; 

 relacjonować wydarzenia (konkursy, imprezy kulturalne i sportowe); 

 wyjaśniać, dlaczego nie udało się czegoś zrealizować (np. informować o opóźnieniach 
 w organizacji konkursu); 

 informować o zapisach na zajęcia dodatkowe; 

 publikować ogłoszenia dotyczące „szczęśliwego numerka”; 
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 informować o pracach nad przygotowaniem obchodów danego święta/imprezy; 

 zapowiadać przyszłe wydarzenia w szkole i zapowiadać zmiany, na które wpływ ma samorząd  
(np. zmiany w systemie oceniania). 

Aby na tablicę nie wdarł się chaos, poszczególne informacje powinny być publikowane w określonych, 
widocznie oddzielonych od siebie działach. Dzięki temu tablica będzie bardziej przejrzysta i będzie można 
szybciej na niej znaleźć daną informacje.  

Poniżej prezentujemy przykładowy schemat tablicy SU. 
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Źródło http://szkolawspolpracy.pl/poradnik-ucznia/informujemy/zalaczniki/ 
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Proponujemy, żeby osobna część tablicy była poświęcona osi czasu opisującej stopień realizacji 
konkretnych działań, do jakich zobowiązał się, czy których podjął się samorząd uczniowski. Mogą być one 
związane z obietnicami wyborczymi przewodniczącego/przewodniczącej SU czy być efektem diagnozy 
potrzeb przeprowadzonej wśród uczniów (diagnozę taką można przeprowadzić np. poprzez ankiety, 
rozmowy, skrzynkę życzeń i wniosków, sznurek, na którym uczniowie przywieszają swoje opinie itd.).  

Dzięki szczegółowej osi czasu uczniowie mają więcej niż tylko mgliste pojęcie, że reprezentacja samorządu 
jest aktywna. Wiedzą dokładniej, co aktualnie robi, oraz wiedzą, kto jest odpowiedzialny za konkretne 
działanie. Ważne, żeby na osi czasu umieścić również informacje o sprawach, których z różnych powodów 
przedstawicielom samorządu nie udało się zrealizować. Tym bardziej, że czasami nie wynika to z braku 
chęci czy niepodjęcia starań, a z przyczyn obiektywnych (np. braku pieniędzy). 

Poniżej prezentujemy przykładową oś czasu. 
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Na koniec wspomnijmy jeszcze o innych metodach komunikacji będących w zasięgu samorządu: 

• spotkania z uczniami – bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami klas bądź wszystkimi uczniami 
 z danej klasy lub szkoły. 

• plakaty w wersji papierowej lub online   

• artykuły w gazetce szkolnej  

• radiowęzeł – służy do szybkiego przekazywania ważnych informacji, szczególnie tych o charakterze 
ogłoszeniowym. 

• Internet – strona internetowa, blogi, vlogi (kanał na YT), portale społecznościowe typu Facebook, 
Instagram, które pozwalają nie tylko szybko udostępnić informację, ale również nawiązać dialog z innymi 
uczniami, wymieniać się komentarzami itd. 

 

Nie zapominajmy, że materiały przygotowane na potrzeby tablicy – relacje ze spotkań, drobne ogłoszenia 
itp. bez trudu można wykorzystać w innych formach komunikacji takich jak na szkolny Facebook czy 
nawet gazetka szkolna. Może to być gotowy materiał dla uczniów zajmujących się szkolnym radiowęzłem, 
jeśli ich ambicje nie ograniczają się do puszczania muzyki. A więc dobrze przygotowana tablica świetnie 
współgra i napędza inne sposoby komunikacji.  


