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Lepsza edukacja obywatelska w szkole/  

Samorząd uczniowski 

15 lat pracy Fundacji Civis Polonus 

 

Współczesna szkoła może być przestrzeni ą sprzyjając rozwojowi postaw 

obywatelskich. Do jej zadań należy inspirowanie i zachęcanie uczniów do 

współuczestniczenia w podejmowaniu i realizowaniu decyzji ważnych dla 

społeczności szkolnej. Działania szkoły mogą sprzyjać rozwijaniu kompetencji 

obywatelskich oraz wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami: państwa 

prawa (je żeli reguły postępowania s ą znane uczniom i przestrzegane przez 

nauczycieli), pomocniczości (jeżeli inicjatywy uczniów są mile przyjmowanie i 

wspierane), podmiotowości (jeżeli zdanie uczniów jest uwzględniane podczas 

podejmowania decyzji na terenie szkoły). Wspieramy szkoły w procesie 

kształtowania kompetencji młodych obywateli. Robimy to poprzez realizację 

innowacyjnych projektów, prowadzenie specjalistycznych szkole ń na temat 

samorządu uczniowskiego, organizując bezpośrednie zajęcia z uczniami 

opracowując materiały edukacyjne. Działamy w Polsce i w Ukrainie. 

Ponad 9000 uczniów doświadczyło znaczącej samorządności uczniowskiej dzięki współpracy szkół z 

Fundacją,  1700 nauczycieli zwiększało swoje kompetencje na szkoleniach i warsztatach z ponad 600 szkół. 
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Dobra edukacja obywatelska w szkole – w co 

wierzymy? 

Edukacja obywatelska ma wiele znaczeń, form, odcieni. W naszych 

działaniach kierujemy się następującymi przekonaniami: 

 

1. Odrzucamy przysłowie „dzieci i ryby głosu nie mają”  - przeciwnie uważamy, ze edukacja 

obywatelska to tworzenie młodym ludziom okazji do wypowiadania swojego zdania, oraz do 

samodzielnego działania w swoim imieniu i na rzecz swoich społeczności 

2. Uważamy, że edukacji obywatelska powinna być okazją do osobistego doświadczania 

zaangażowania obywatelskiego, czyli wpływania na sprawy ważne dla młodych ludzi. Dlatego 

nasze projektu konstruujemy w taki sposób, żeby dzieci i młodzi ludzie doświadczali sprawstwa 

w życiu publicznym. 

3. Szczególnie zależy nam na obywatelskiej wiedzy praktycznej, czyli takiej, która pozwoli młodym 

ludziom na podejmowanie działań obywatelskich już teraz – dlatego uczymy o możliwościach 

działania w ramach samorządu uczniowskiego, czy na rzecz społeczności lokalnej ucząc o 

istniejących mechanizmach partycypacji obywatelskiej. 

4. Edukacja obywatelska jako przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w 

demokratycznej sferze publicznej powinna odbywać się poprze nasiąkanie kulturą 

demokratyczną na co dzień – dlatego tak ważne wydaje nam się rozwijanie demokratycznej 

kultury organizacji życia szkolnego, w której głos młodych ludzi jest wysłuchiwany, gdzie prawa 

dziecka  są przestrzeganie, decyzje dyrekcji nie są arbitralne, ale oparte na dialogi z uczniami. 

Kultura w której każde dziecko i każdy młody człowiek jest szanowany.  

5. Nauczyciele są ważnymi przewodnikami w edukacji obywatelskiej, zarówno przekazując 

wiedzę jak i towarzysząc młodym ludziom w działach obywatelskich. Ich zaangażowanie dodaje 

uczennicom i uczniom wiary w siebie i pozwala osiągać cele. Dlatego tak wiele uwagi 

przywiązujemy do wzmacniania nauczycieli kompetencji obywatelskich 

 

Kompetencje obywatelskie są dla nas szczególnie ważne – używane są 

przez cale życie przez każdego, niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej. 

Jednostki bogate w kompetencje obywatelskie mają wpływ na otaczający 

świat. Są twórcami a nie tworzywem.  

Rozwijanie kompetencji obywatelskich opiera się na jednoczesnym wzbogacaniu wiedzy, 

kształtowaniu odpowiednich postaw, oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności. Rozwijanie 

kompetencji obywatelskich dziś jest szczególnie ważne, gdyż mamy do czynienia z dynamicznym 

rozwojem demokracji obywatelskiej (partycypacyjnej), której jakość zależy od tego, czy jednostki 

odnajdują się w roli obywateli – osób zaangażowanych, współdecydujących o sprawach publicznych. 

Udział w życiu publicznym przestaje być ograniczony do cyklicznego aktu wyboru przedstawicieli, ale 
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przejawia się w udziale w różnego typu debatach, konsultacjach, głosowaniach, inicjowaniu projektów, 

realizacji oddolnych inicjatyw.  

Szkoły jako publiczne instytucje edukacyjne w najbardziej systematyczny sposób zajmują się 

kształceniem obywatelskim. Są miejscem, w którym młodzi ludzie są przygotowywani do pełnienia roli 

obywateli. Uważamy, że warto prowadzić edukację obywatelską w szkole, dlatego że stanowi ona 

miejsce, w którym młodzi ludzie uczą się istnienia w grupie: wspólnych działań, przestrzegania reguł, 

rozwiązywania konfliktów itp.  

Szkoła to także miejsce, w którym młodzi ludzie stykają się z instytucją państwa. Sposób 

funkcjonowania szkoły, to, czy jest ona zarządzania w sposób demokratyczny, tzn. umożliwiający 

włączenie uczniów, w zdecydowany sposób wpływa na postrzeganie roli obywatela, albo jako osoby 

biernej, w pierwszej kolejności podporządkowującej się władzy, albo współodpowiedzialnej za 

wspólnotę. 

Jeśli chodzi o kompetencje obywatelskie szczególny nacisk kładziemy na umiejętności, które są 

kluczowe dla bycia aktywnym obywatelem społeczność lokalnej a mianowicie: na wyrażanie własnej 

opinii oraz udział w procesach decyzyjnych oraz konstruktywne uczestnictwo w działaniach 

społeczności lokalnej i sąsiedzkiej. Rozwój wspomnianych kompetencji następuje dzięki doświadczaniu 

przez uczennice i uczniów autentycznych aktywności obywatelskich. 

Od 2004 roku wspieramy szkoły w procesie kształtowania kompetencji młodych obywateli. Robimy to 

poprzez realizację innowacyjnych projektów, prowadzenie specjalistycznych szkoleń,, organizując 

bezpośrednie zajęcia z uczniami opracowując materiały edukacyjne. Specjalizujemy się w tworzeniu i 

wdrażaniu koncepcji aktywnego samorządu uczniowskiego. 
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Stawiamy na samorząd uczniowski! 

 

  
 

Uczniowie poprzez naukę w szkole mają rozwijać swoje kluczowe kompetencje. Samorządność – jako 

jedną z kompetencji obywatelskich mają szansę nabyć tylko wtedy, gdy my − dorośli stworzymy do 

tego warunki i odpowiednio będziemy ich wspierać. 

 

Ważnym narzędziem kształcenia u młodych ludzi umiejętności współdecydowania o własnej 

wspólnocie jest sprawnie funkcjonujący samorząd uczniowski. Odpowiedni program działania 

samorządu uczniowskiego może w znaczny sposób przyczynić się do tego, że doświadczenie bycia w 

szkole, będzie dla uczniów doświadczeniem stykania się z dobrze działającą demokratyczną instytucją.  

Co to oznacza w praktyce? 

 

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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Podejmowanie oddolnych działań 

Jeśli chcemy, by w przyszłości nasi współobywatele „brali sprawy w swoje ręce”, działali na rzecz swojej 

społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej, trzeba nauczyć Samorząd uczniowski: niezbędnik 

opiekuna młodzież podejmowania oddolnych działań. Szkoła może stanowić doskonałe miejsce 

ćwiczenia się uczniów w byciu aktywnym, planowaniu i realizacji swoich projektów. By to było możliwe, 

niezbędne jest uczenie współpracy, porozumiewania się, brania odpowiedzialności za szkolne 

wydarzenia oraz za działania na rzecz społeczności. Tego właśnie uczy samorządność uczniowska lepiej 

niż inne procesy zachodzące na terenie szkoły. 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. 

 

Współdecydowania o sprawach wspólnych 

Dzisiejsza demokracja daje obywatelom coraz więcej możliwości wpływania na decyzje władz od 

lokalnych po europejskie. Organizowanych jest 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 swoją placówkę oświatową. 

 

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. 

Obserwując szkołę jako instytucję państwa, młodzi ludzie powinni nauczyć się, że państwo 

demokratyczne działa w sposób przejrzysty (obywatele mają swoje prawa, które Samorząd uczniowski: 

niezbędnik opiekuna przedstawiciele władzy respektują, władza jest rozliczana) oraz włączający 

(decyzje dotyczące życia wspólnoty podejmowane są w porozumieniu z obywatelami, mile widziane są 

oddolne inicjatywy). Szkoła powinna zatem promować zaangażowanie obywatelskie. 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). 
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Wspieramy samorządność uczniowską poprzez różnorodne działania: 

 

Szkolenia nauczycieli: Celem szkoleń i warsztatów jest wsparcie samorządności uczniowskiej w 

szkołach poprzez doskonalenie kompetencji opiekunów SU. Zależy nam na tym, żeby zgodnie z 

oczekiwaniami uczniów (patrz badania www.szkolawspolpracy.pl) z zapisami podstawy programowej 

oraz wymogami nadzoru pedagogicznego w szkołach istniały warunki do rozwijania przez uczniów 

kompetencji obywatelskich a szczególnie sprawstwa w życiu publicznym, udziału w podejmowaniu 

decyzji, brania odpowiedzialności za wspólne sprawy czy podejmowania oddolnych inicjatyw. Na 

szkoleniach i warsztatach podejmujemy tematy związane z prawnym uregulowaniem samorządności 

uczniowskiej, organizacją pracy SU. Pracujmy nad tym, w jaki sposób włączyć uczniów do procesów 

decyzyjnych w szkole  - w jakich decyzjach powinni mieć wpływ oraz jakimi metodami umożliwić ten 

wpływ. Przedstawiamy dobre praktyki działań samorządów uczniowskich w Polsce i Europie. Wiele 

miejsca poświęcamy refleksji nad rolą opiekuna. Z naszych szkoleń skorzystało już ponad 800 

nauczycieli z całej Polski. 

 

Wsparcie samorządów uczniowskich na terenie szkół. Prowadzimy projekty, w których 
pracujemy bezpośrednio w środowisku szkolnym z uczniami, nauczycielami, dyrekcją nad lepszą 
organizację samorządności w szkołach. Pomagamy wprowadzać w życie opisany wyżej model. Nasze 
wsparcie często zawiera trzy elementy: warsztaty z zakresu samorządności, realizacja projektów 
wewnątrzszkolnych oraz konkursu dobrych praktyk.   
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Scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych. Tworzymy scenariusze lekcji i projektów 

edukacyjnych pozwalających angażować uczennice i uczniów w działania samorządowe. Scenariusze 

prowadzą krok po kroku nauczycieli pozwalając im prowadzić angażujące zajęcia. Promujemy w nich 

aktywne metody rozwijające u uczniów samodzielność i odpowiedzialność. każdy z nich zapewnia 

uczniom realny wpływ na sprawy szkoły. 

 

 
 

 

Przewodnik dla opiekunów: Niezbędnik opiekuna samorządu uczniowskiego powstał w 

wyniku licznych spotkań, jakie członkowie zespołu Fundacji Civis Polonus, odbyli w latach 2009 – 2012 

z opiekunami samorządów uczniowskich pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych w społecznościach wiejskich jak i w różnych miastach. W trakcie tych spotkań 

mieliśmy okazję dyskutować o tym, czym jest samorządność uczniowska, jakie miejsce zajmuje w 

procesie edukacyjnym i wychowawczym. Zastanawialiśmy się także nad tym, jakie działania uczniów i 

uczennic powinien wspierać opiekuna samorządu uczniowskiego tak, by jego praca przyczyniała się do 

lepszego zrozumienia przez młodych ludzi procedur demokratycznych. Wreszcie wiele czasu 

poświęcaliśmy na rozważanie optymalnego sposobu organizacji pracy opiekuna, tak by czas jaki może 

on poświęcić na pracę z reprezentacją samorządu uczniowskiego owocował pozytywnymi 

doświadczeniami aktywności samorządowej dla jak największej liczby uczniów ze szkoły, w której 

pracują.  
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Szkoła Współpracy: systemowe i ogólnopolskie upowszechnianie naszego 

doświadczenia. Pracownicy i współpracownicy Fundacji Civis Polonus byli zaangażowani w projekt 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. To ogólnopolski 

projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju 

Demokracji Lokalnej od marca 2013 do czerwca 2015 roku. 

Zasadniczym celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i 

nauczycielami, a także przedstawicielami środowisk społeczności lokalnych działających w 

przedszkolach i szkołach Polsce. Cel ten był realizowany przez opracowanie, upowszechnienie i 

wdrożenie modelowych rozwiązań. Ideą projektu było inspirowanie środowiska szkolnego i 

przedszkolnego do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w placówkach, a także 

wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w pracy szkoły i przedszkola. 

Polecamy portale: szkolasamorzadu.pl i szkolawpolpracy.pl 

Szkolenia i warsztaty dotyczące samorządności uczniowskiej zaprojektowane przez pracowników Civis 

Polonus dotarły do ponad 1500 szkół i przedszkoli w całej Polsce. Jesteśmy również autorami poradnika 

o samorządzie uczniowskim umieszczonego na www.szkolawspolpracy.pl. W ten sposób 

doświadczenie Fundacji zostało upowszechnione na dużą skalę. 

Samorządy Mają Moc – pierwszy systemowy program edukacji o samorządzie 

uczniowskim w Warszawie 

Od 2018 roku Fundacja prowadzi projekt: Samorządy mają moc w Warszawie. 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. 

Szczegółowe cele projektu to: 

 wzrost uspołecznienia 20 szkół z całej Warszawy dzięki wprowadzeniu indywidualnych 

planów uspołecznienia pozwalających na większy wpływ uczniów na sposób działania szkół, 

 wzrost kompetencji opiekunów samorządów uczniowskich, pozwalających im na wspieranie 

samorządu uczniowskiego tak, by stawał się narzędziem zwiększania aktywności 

obywatelskiej w szkole, by działał zgodnie z prawem i włączał jak największą liczbę uczniów, 

 wzrost wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących procesów partycypacji w szkole i 

działalności samorządu uczniowskiego, 

 wzrost wiedzy i umiejętności rodziców dotyczących procesów partycypacji w szkole i 

sposobów współpracy samorządu uczniowskiego z radą rodziców i rodzicami. 

http://www.szkolawspolpracy.pl/
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Odbiorcami projektu są: 

 nauczyciele, min. opiekunowie samorządu uczniowskiego, dyrektorki/rzy szkół, 

 uczniowie w różnym wieku, z różnych typów szkół np. kandydaci do samorządów 

uczniowskich oraz uczniowie aktywni  w samorządach uczniowskich, 

 rady rodziców i rady szkół. 

To 27 różnych otwartych spotkań i form doszkalających (ok. 80 godzin zajęć) m.in.: 

 szkolenie dla nauczycieli o przygotowaniu regulaminu SU 

 2 szkolenie dla nauczycieli o przeprowadzaniu wyborów reprezentacji SU 

 3 szkolenia o planowaniu działań SU dla opiekunów SU i uczniów 

 2 seminaria o szkolnym budżecie partycypacyjnym dla nauczycieli, uczniów i rodziców 

 spotkanie rzeczników praw ucznia z warszawskich szkół 

To 20 szkół objętych indywidulanym wsparciem (łącznie ponad 180 godzin szkoleń i spotkań 

z trenerami), obejmującym m.in.: 

 szkolenie dla dyrektorów 

 3 szkolenia/warsztaty dla przedstawicieli szkół – opiekunów SU i uczniów 

 szkolenia dla rad pedagogicznych 

 szkolenia dla rad rodziców  

 spotkania z trenerem na terenie szkoły   

 Łącznie przez różnego rodzaju formy wsparcia i szkolenia przewinęło się 

 co najmniej  

 1100 osób, 

 które będą się dzielić wiedzą o samorządzie z kolejnymi osobami. 

W ramach projektu powstanie publikacja z dobrymi praktykami. 

 

 

Wspieranie samorządności uczniowskiej w Ukrainie. Od 2016 roku wraz z partnerami z 

Ukrainy  - Unikalną Krainą, Towarzystwem Lwa stwarzamy dla ukraińskich nauczycieli, 

metodyków na poznanie polskich doświadczeń z zakresu rozwijania samorządności 

uczniowskiej. 

Nasze działania objęły Lwów, region lwowski, Żmerinkę, Dniestr,  i obwód dniesterski. 

W rezultacie naszych działań sprawdzone polskie  i ukraińskie doświadczenia  w zakresie rozwoju 

samorządności uczniowskiej zostały upowszechnione wśród 400 osób mających wpływ na jakość pracy  

ukraińskiej szkoły (podczas 2 konferencji we Lwowie, Kijowie).   
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Przygotowaliśmy 40 ukraińskich metodyków ze Lwowa, Żmerink, Dniestra do poprowadzenia 

warsztatów dla nauczycieli-organizatorów nt. aktywizacji działań SU, animowania jego demokratycznej 

funkcji.  

Metodycy przeprowadzili 25 warsztatów, w których ogółem wzięło udział 300 nauczycieli z 70 szkół. 

Nauczyciele w co najmniej 80 szkołach (z tylu dostaliśmy informację zwrotną) zrealizowali ze swoimi 

uczniami w szkołach proces diagnozy potrzeb\ problemu i wprowadzenia konkretnej zmiany.  W 

wydarzeniach projektowych w szkołach wzięło udział ok. 2000 uczniów (!!) ze Żmerinki, Lwowa, 

Dniestra spośród których ok. 300 było aktywnymi inicjatorami zmian w szkole. 

 

 

Przykłady działań zrealizowanych w ukraińskich szkołach na podstawie diagnozy potrzeb:  zmiana 

menu stołówki; zmiana zasad działania szatni (usprawnienie wydawania okryć wierzchnich); projekt 

zwiększenia świadomości i odpowiedzialności uczniów (bandażowanie, zajęcia poznaj swoje prawa 

prowadzone przez starszych uczniów dla młodszych, pierwsza pomoc); talk-show „co to jest przemoc 

w szkole i jak jej zapobiegać”; opracowanie i złożenie wniosku na dofinansowanie remontu szkolnego 

podwórka. 

Zespół Fundacji przygotował komplet materiałów dotyczących samorządności uczniowskiej po 

ukraińsku i przekazał je ponad 600 nauczycielom i pracownikom organizacji pozarządowych. 
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Wypracowujemy modele efektywnego działania samorządu 

uczniowskiego 

 

Model: systematyczny głos uczniów i uczennic w sprawach szkoły 

 

 
 

Zachęcamy do wpisywania aktywności samorządu uczniowskiego w codzienne funkcjonowanie szkoły 

i kształcenie kompetencji wymaganych podstawą programową, a nie objętych programem lekcji. 

Zachęcamy aby następujące działania stały się coroczną praktyką: 

 Uaktualnianie przez ogół uczniów regulaminu działania Samorządu Uczniowskiego - na 

początku każdego roku szkolnego, w demokratycznym procesie angażującym wszystkich 

uczniów i zakończonym tajnym głosowaniem uczniów nad przyjęciem wspólnie opracowanego 

regulaminu, zgodnie z wytycznymi Ustawy o Systemie Oświaty. Działanie to pozwala wszystkim 

uczniom na podjęcie decyzji o zadaniach samorządu uczniowskiego i sposobach pracy.  

 Organizacja przejrzystych wyborów reprezentacji Samorządu Uczniowskiego aby budować w 

uczniach poczucie, że to od nich zależy jakich będą mieli przedstawicieli oraz by ćwiczyć 

komunikację, planowanie i podsumowywanie działań reprezentantów. 

 Prowadzenie cyklicznych spotkań reprezentacji SU z dyrekcją szkoły, aby wzmacniać wzajemne 

zrozumienie i współpracę. W ten sposób uczniowie doświadczają dialogu oraz uczą się, że warto 

artykułować swoje problemy, a przedstawiciele instytucji publicznych, w tym wypadku dyrektor, 

powinien mieć czas i gotowość na rozmowę. 

 Przeprowadzenie konsultacji z uczniami dotyczących wybranych kwestii związanych z 

funkcjonowaniem szkoły, aby umożliwiać uczniom współdecydowanie o sprawach, które ich 

dotyczą i wspierać rozwój kompetencji społecznych. Konsultacje są prowadzone według 

zaadaptowanych standardów dobrych konsultacji, obowiązujących m.in. rząd. 
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 Organizacja dwóch debat ogólnoszkolnych na tematy interesujące uczniów i/lub ważne dla 

społeczności szkolnej. Debaty podzielone są na część diagnozowania danego problemu, 

docierania do jego istoty oraz część z rekomendacjami, kiedy wypracowywane są wskazówki 

dotyczące rozwiązań. Wnioski z debat przekazywane są  osobom, gremiom, które mogą w tej 

sprawie podjąć odpowiednie decyzje, które dany problem rozwiążą /(dyrektor, rada rodziców, 

organ prowadzący). Debaty mają dawać doświadczenie jak ważny jest namysł nad problemami 

szkolnej wspólnoty, jak wiele jest punktów widzenia i w jak różny sposób można pewne 

problemy rozwiązywać, 

 Wreszcie samorząd uczniowski koordynuje realizację oddolnych działań wybranych przez 

uczniów w drodze konsultacji. 

 

 

Model: od diagnozy problemu do rozwiązania 

 

 

Model ten pozwala uczniom na wprowadzenie realnej zmiany w szkołach poprzedzonej pogłębioną 

refleksją na temat potrzeb i problemów uczniowskich. Dzięki temu działania samorządowe są 

adekwatne do odczuć o sytuacji młodych ludzi. 

1. diagnozowanie problemów: SU stworzy mapę najważniejszych problemów 

W czasie tego procesu w organizowane są badania, debaty, głosowania i inne formy uczestnictwa, 

które pozwalają uczniom (nie tylko tym zaangażowanym w działania reprezentacji SU) na zyskanie 

obywatelskich doświadczeń. 

W każdej klasie przeprowadzana jest lekcja wychowawcza, w czasie której uczniowie w grupach 

pracują nad odpowiedzią na pytanie „co nam się podoba w naszej szkole a co chcielibyśmy 

ulepszyć”. 

Został przygotowany scenariusz lekcji wychowawczej, tak by ułatwić nauczycielom 

przeprowadzenie tej lekcji, w sposób angażujący uczniów i zachęcający do otwartego 

wypowiadania się. 
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Lista elementów do poprawienia jest zbierana przez radę samorządu uczniowskiego z każdej klasy. 

Na jej podstawie powstaje szkolny „ranking” ważnych spraw. 

2. hierarchizowanie problemów: SU określa ważność tych problemów na podstawie liczby 

wskazań, w trakcie lekcji wychowawczych. 

3. wybór problemu do rozwiązania – SU wraz z  dyrektorem wybiera problem, który jest dla 

młodych ważny a jednocześnie możliwy (ze względów prawnych, finansowych, 

organizacyjnych) do  rozwiązania  

4. szukanie możliwych rozwiązań problemu – su, dyrektor i opiekun SU dokonają przeglądu 

możliwych rozwiązań 

5. wybranie rozwiązania w drodze debaty i wdrożenie go. 

W efekcie stosowania tego modelu uczniowie mają okazję doświadczyć partycypacji obywatelskiej 

– wpływu na sprawy szkolne i będą świadkami realnej zmiany, na która mieli wpływ.  

 

Model Rozprzestrzeń Szkołę: młodzieżowe rady dzielnic i samorządy 

uczniowskie zmieniają wygląd szkoły 

 

Czy sposób zagospodarowania przestrzeni w szkole odpowiada na potrzeby uczniów i uczennic? Jak 

wykorzystać przestrzeń, aby służyła współpracy i swobodnej dyskusji? Czy w szkołach istnieją miejsca 

do wspólnego działania? Kto decyduje o kształcie przestrzeni szkolnej? To pytania, które stawialiśmy 

w ramach projektu „Rozprzestrzeń Szkołę”, dzięki któremu rozwinęliśmy model działania samorządu 

uczniowskiego, który daje dzieciom i młodym ludziom wpływ na wygląd szkół.  projektu było wsparcie 

samorządności uczniowskiej poprzez doświadczenie wpływu na najbliższe środowisko.  
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Co udało się zrobić? W ramach projektu udało się przeprowadzić modelowy proces od diagnozy do 

rozwiązania problemu z udziałem młodzieży warszawskiej. Dzięki podejmowanym działaniom 

zwiększyła się świadomość młodych ludzi na temat potrzeb związanych z przestrzenią szkolną, a przede 

wszystkim wzmocniła ich samorządność oraz poczucie sprawstwa. W trakcie trwania całego projektu 

uczestnicy i uczestniczki przeprowadzili diagnozę potrzeb użytkowników i użytkowniczek przestrzeni 

szkolnej, zaprojektowali sposoby na podniesienie jakości przestrzeni szkolnej i wokół niej i 

doprowadzili do realnej zmiany przestrzeni. Zadanie to wymagało skonstruowania odpowiednich 

narzędzi, przeprowadzenia rozmów z dyrektorami szkół, zaangażowania w prace kolegów/koleżanki 

oraz poprowadzenia debat i wyciągnięcia z nich wniosków. Wdrożenie zmiany wymagało 

przeprowadzenia dodatkowych konsultacji nie tylko z dyrekcją szkoły, ale również nauczycielami, 

uczniami i rodzicami, aby wspólnie wypracować projekt służący wszystkim zainteresowanym grupom.  

 Jakimi metodami to osiągnęliśmy? W ramach projektu odbyło się 18 warsztatów w 6 dzielnicach m.st. 

Warszawy dotyczących analizowania, projektowania przestrzeni szkolnej oraz źródeł finansowania 

projektów młodzieżowych, w których uczestniczyło 280 osób. Zorganizowano 5 debat na temat jakości 

przestrzeni szkół oraz nowoczesnego projektowania, w których łącznie wzięło udział ok. 130 osób. 

Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu, w której wzięło udział 100 osób, w tym 

urzędnicy, architekci, nauczyciele oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (2017 r.). 

W 2016 roku pracowaliśmy z 25 szkołami gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnymi.  

Publikacja: „Dobre praktyki współdecydowania o przestrzeni szkolnej” – zbiór przykładów możliwości 

wpływu młodych ludzi na przestrzeń szkolną, utworzone na podstawie doświadczeń uczestników i 

uczestniczek dwóch edycji projektu. (2017) 
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Integrowanie środowiska osób pracujących na 

rzecz formalnej edukacji obywatelskiej oraz 

samorządności uczniowskiej 

 

 

 
 
Integrujemy ludzi zainteresowanych edukacją obywatelską młodych ludzi tworząc okazje do spotkań i 

wymiany doświadczeń podczas konferencji, seminariów, w czasie których spotkało się ponad 500 

przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, nauczycieli, aktywistów społecznych 

młodych ludzi z całej Polski. Podejmujemy te działania regularnie, gdyż wierzymy, że budowanie 

zrozumienia dla roli uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym jest ważną częścią naszej misji. 

Spotkania te służą uczeniu się od siebie i są okazją do nawiązywania współpracy. 

 

2009: konferencja Edukacja obywatelska w Polsce – wyzwanie dla organizacji pozarządowych, była 

okazją do spotkania osób zaangażowanych w działania związane  z edukacją obywatelską ogólnie, ale 

także jeden warsztat poświęciliśmy samorządom uczniowskim. W konferencji wzięło udział 80 osób. 

 

2012: Jak skutecznie wspierać samorządność uczniowską? Seminarium odbyło się w ramach projektu  

„Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej w szkole”, a wzięło w nim udział 

120 osób. omawialiśmy diagnozę stanu samorządności uczniowskiej w Polsce – prezentacja. Dobre 

praktyki samorządności uczniowskiej w Wielkiej Brytanii  przedstawił Asher Jacobsberg, Involver. 

Dyskutowaliśmy także w jaki sposób skutecznie wspierać rozwój samorządności uczniowskiej w Polsce? 

Jaką rolę w zapewnieniu tego wsparcia pełnią instytucje publiczne i pozarządowe i jakie wyzwania 

przed nimi stoją? 
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2013: Młodzież ma wpływ – konferencja otwierająca projekt na temat partycypacji obywatelskiej 
młodzieży. Jeden z warsztatów poświęciliśmy samorządności uczniowskiej oraz roli szkoły w rozwijaniu 
kompetencji obywatelskim. W konferencji wzięło udział 90 osób. 

2014: Młodzież ma wpływ. Edukacja obywatelska w działaniu. Rozmawialiśmy o tym, czym jest 

znacząca aktywność obywatelska młodzieży i zastanawialiśmy się co zrobić, żeby młodzi ludzie mieli 

systematyczny, istotny wpływ na szkoły i społeczności lokalne, w których żyją. Pokazaliśmy inspirujące 

przykłady projektów, które dały młodym ludziom wpływ na sprawy publiczne i dały im radość z 

praktykowania obywatelstwa. Mówiliśmy o tym jak łączyć działania samorządów uczniowskich i 

młodzieżowych rad gmin. W konferencji wzięło udział 225 osób. 

2014: Seminarium dla Kuratorów oraz pracowników Ośrodków Doskonalenia w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej. Podczas seminarium przedstawiliśmy wypracowany w projekcie model włączania 

młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej. Zależało nam na 

tym, by ODNy rozszerzyły swoją ofertę szkoleń doskonalenia zawodowego dla nauczycieli o edukację 

obywatelską poprzez pracę z samorządem uczniowskim i młodzieżową radą gminy - w oparciu o 

wypracowany przez nas model. 

2015/2016: Konferencje „Rozprzestrzeń Szkołę” w 4 konferencjach wzięło udział ponad 300 osób. Na 

konferencjach rozmawialiśmy w jaki sposób dać młodym ludziom więcej wpływu na to jak wyglądają 

szkoły i ich otoczenie. 

2017: Wzmocnienie samorządu uczniowskiego w Ukrainie (Lwów, Irpin/Kijów) 

2018: Samorządy Mają Moc: konferencja promująca rolę samorządności uczniowskiej w programie 

działania szkoły i zapraszająca do udziału w pierwszym w Polsce systemowym programie rozwijania 

samorządności uczniowskiej zainicjowanym i finansowanym. go przez samorząd lokalny – m. st. 

Warszawa 
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Gromadzenie i dzielenie się wiedzą 

Dzieci obywatele Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i 

obywatelskie w kl. 1–3 SP 

1. Anna Dereń, Ewa Taszarek Portrety  

2. Anna Dereń, Lidia Pasich, Ewa Taszarek Wybieramy przedstawicieli samorządu uczniowskiego 

(SU)  

3. Anna Jurewicz, Elżbieta Michalak, Wojciech Papaj „Skarby” naszej wsi  

4. D Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak, Ewa Taszarek Szkolne reguły – nasze znaki drogowe  

5. Ewa Taszarek, Anna Jurewicz, Anna Dereń Poznajemy różne części świata. Organizujemy 

„Dzień poznawania świata” dla młodszych dzieci  

6. Elżbieta Michalak, Wojciech Papaj Kampania dla przyszłości  

7. Ewa Taszarek, Anna Jurewicz Nocka w szkole  

8. Lidia Pasich, Ewa Taszarek Ważne rozmowy o ważnych sprawach  

9. Anna Jurewicz, Wojciech Papaj Z wizytą u sąsiadów  

10. Lidia Pasich, Elżbieta Michalak, Anna Jurewicz Audycja radiowa: Co to znaczy „być dobrym 

obywatelem”?  

11. Anna Dereń, Wojciech Papaj, Ewa Taszarek Szkolna mediateka, czyli o tym, jak mądrze 

korzystać z mediów  

12. Anna Jurewicz, Wojciech Papaj Nasi reprezentanci  

13. Olga Napiontek, Joanna Pietrasik Dzieci są ważne i mają swoje prawa  

14. Olga Napiontek, Elżbieta Tołwińska-Królikowska Dziecięca gmina  

15.  Anna Dereń, Anna Jurewicz, Ewa Taszarek Gazeta, czyli co zrobić, żeby świat się o nas 

dowiedział  

16. Katarzyna Wojciechowska Ile opowieści pamięć nasza mieści  

17. Agnieszka Leszczyńska Każdy mocny, razem mocniejsi  

18. Małgorzata Urbaniak, Elżbieta Maciejewska Podróże dalekie i bliskie. Planujemy wspólną 

podróż  

19. Agnieszka Mateja Poznaj flagi krajów Europy  

20.  Agnieszka Mateja Poznaj kraje Europy  

21.  Agnieszka Brzoza Sołtys sojusznikiem dzieci  

22.  Agnieszka Szymańska, Anna Paszkiewicz Zatrzymane w czasie... Tworzymy lokalne muzeum  

23. Agnieszka Mateja Zobacz moje i swoje prawa  

Dzieci obywatele Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i 

obywatelskie w kl. 4-6  SP 

24. Anna Jurewicz, Lidia Pasich Magiczny pojazd  

25. Lidia Pasich, Małgorzata Suwaj Wybieramy przedstawicielki i przedstawicieli samorządu 

uczniowskiego  

26. Anna Jurewicz, Wojciech Papaj Media w szkole  

27. Olga Napiontek Dialog obywatelski w szkole  

28. Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak Jak wpływać na zmiany w gminie? 

29. Lidia Pasich Makieta naszej wspólnoty  

30. Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak Obywatel świata w globalnym świecie  
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31. Małgorzata Suwaj Jak organizują się mieszkańcy  

32. Małgorzata Suwaj, Barbara Benyskiewicz Sołectwo – nasz samorząd  

33. Anna Jurewicz, Lidia Pasich Gry w samorząd  

34. Aleksander Suhak W zgodzie z naturą i tradycją – krajobraz kulturowy mojej okolicy  

35. Wojciech Papaj My i nasi reprezentanci – partnerstwo w każdej sprawie 

36. Magdalena Kwit Aktywni obywatele naszej wspólnoty  

37. Agnieszka Szymańska, Anna Paszkiewicz Dziecięca rada sołecka  

38. Beata Solińska Historie zapisane w obrazach  

39.  Agnieszka Szymańska, Anna Paszkiewicz Jak dobrze mieć sąsiada  

40. Beata Solińska Na tropie ukrytych opowieści. Tworzymy Małe Archiwum Historii Mówionej 

naszej społeczności  

41. Arleta Raszkowska Ocalić od zapomnienia. Kapliczki przydrożne  

42. Magdalena Kwit Otwarte serca, pomocne dłonie. Tworzymy grupę wolontariuszy działających 

na rzecz naszej szkoły  

43. Renata Jarosz Tak blisko, a jednak daleko. Jak usprawnić komunikację publiczną w naszej 

gminie?  

Scenariusze projektu „Młodzież ma wpływ” 

44. Tworzymy regulamin wyborów i działania organów SU – scenariusz projektu dla szkół 

ponadgimnazjalnych 

45. Tworzymy regulamin wyborów i działania organów samorządu uczniowskiego - scenariusz 

projektu dla szkół podstawowych 

46. Wybieramy przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy - scenariusz projektu dla szkół 

ponadgimnazjalnych 

47. Szukam – znajduję – rozwiązuję. scenariusz projektu dla szkół podstawowych 

48. Debata z mieszkańcami na temat działalności Biblioteki Publicznej w Gminie - scenariusz 

projektu dla szkół ponadgimnazjalnych 

49. Na tropie potrzeb i problemów: scenariusz projektu dla szkół podstawowych 

Aktywny samorząd. Scenariusze lekcji i projektów dotyczących organizacji wyborów i uchwalania 

regulaminu samorządu uczniowskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. 

50. Samorząd uczniowski to my. scenariusz projektu dla szkół podstawowych 

51. GOTOWI. Do wyborów start. scenariusz projektu dla szkół podstawowych 

52. Piszemy regulamin naszego samorządu. scenariusz projektu dla szkół podstawowych 

53. Czas na wybory. scenariusz projektu dla szkół podstawowych 

SZKOŁA OBYWATELI. 10 projektów zachęcających uczniów do aktywności społecznej 

Samorządy działają! ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK WARSZAWSKICH SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH 
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www.szkolasamorzadu.pl 

 
 

 
Materiał został zaktualizowany, w ramach realizacji projektu „Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, 

Gdyni, Iławie i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w procesie podejmowania decyzji 

(publicznych)” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 

 

 

 
 

 

 


