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Działam w Samorządzie Uczniowskim 

 
 Nasze pierwsze zajęcia pt. ,,Cechy aktywnego Samorządu Uczniowskiego 
i diagnoza środowiska szkolnego” odbyły się 18.10.2017 r. i poprowadził je 
Pan Wiesław Bodo. Wtedy poznaliśmy szerszy zakres działań Samorządu 
Uczniowskiego. Następnie 26 października przyjechała do nas Pani 
Małgorzata Zmysłowska i wspólnie zastanawialiśmy się nad zagadką, która 
jednocześnie była tytułem spotkania: ,,Jak możemy zrealizować inicjatywę 
Samorządu Uczniowskiego?”. Ostatni instruktaż w dniu 31.10.17r. 
poprowadziła Pani Ewa Kalińska- Grędziel. Warsztaty pt. ,,Budowanie 
zespołu. Wspólnie działamy w SU.” polegały na odnalezieniu wspólnego 
sposobu rozwiązania problemu podczas pracy wykonywanej w grupie. 
Podczas konsultacji z Panią Małgorzatą zastanawialiśmy się nad inicjatywą, 
którą wykonamy w ramach projektu. Wspólnie zdecydowaliśmy, 
że wykonamy: 

• Film promujący Samorząd Uczniowski 
• Szkolny Dzień Samorządności 
• Konkurs na logo SU 
• Plakaty przedstawiający funkcje SU 
• Gazetkę promującą nasz projekt oraz SU (=zakup drukarki) 

 Milena Uchaniuk, Wiktoria Klementewicz 

 
 
 



 
 

DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE W NASZEJ SZKOLE 
Dzień Chłopaka 
W dniu 27.09.2017r. odbyła się dyskoteka SP z okazji Dnia Chłopaka. Kilka 
dni wcześniej dziewczyny z klas 4-7 przeprowadziły plebiscyt 
na Najsympatyczniejszego Chłopca. 
Przedstawiamy naszych tegorocznych zwycięzców. Najsympatyczniejszym 

chłopakiem został Wojtek 
Kukiełka z 7b, 
drugie miejsce zdobył 
Boguś Rycerski z klasy 5, 
trzecie  
 
miejsce zajął Maciek Gaca 
z klasy 4c. Gratulujemy! 
Ciekawe jakich 
przystojniaków wybierzemy 
w następnym roku? 
 

  
Na naszej imprezie odbyły się 
też konkursy. Jeden z nich 
polegał na jak najszybszym 
przejściu wyznaczonego 
odcinka sali. Zawodnicy 
pokonywali trasę trzymając w 
ręce łyżkę, na której znajdowała 
się piłeczka. Dobrze, że nie 
były to jajka, bo jajecznica na 
parkiecie byłaby murowana. Kolejny konkurs sprawdzał umiejętność 
wiązania krawatów chłopcom przez dziewczyny. Niestety, musimy się 
trochę poduczyć, bo nie najlepiej nam to wychodziło. Dobrze, że panie 
służyły pomocą. Był również typowo męski konkurs z piłkami. Nikt nie był 
w stanie odebrać zwycięstwa siódmym klasom. 
Czekamy na kolejne dyskoteki!  

Kinga Grodek 
                 

 



 
 

Świat uczniowski 
W piątek (31.10.2017r) w ramach projektu mieliśmy spotkanie z p. Ewą. 
Uczyła nas tego, co jest ważne, żeby grupa była zgrana. Dzięki temu 
zdobyliśmy doświadczenie, które jest i będzie przydatne w pracach SU. 
Wykonywaliśmy różne zadania. Jedne łatwiejsze, inne zaś trudniejsze. 
Jednak we wszystkich ważna była współpraca. Przytoczę te ćwiczenia, które 
szczególnie utkwiły mi w pamięci. 
Najbardziej wymagające było ćwiczenie z popcornem. Grupa dostała 
kawałek dętki rowerowej i sznurki. Wykleiliśmy taśmą koło o średnicy 
ok. 3 m. W środku koła stały dwie doniczki, w tym jedna z popcornem. 
Celem tego ćwiczenia było przesypanie popcornu z jednej doniczki 
do drugiej przy pomocy przedmiotów, które dostaliśmy. Było wiele 
pomysłów, ale trzeba było wybrać ten, który będzie najbardziej trafny. 
Robiliśmy różne próby i w końcu się udało... 
Co było ważne w wykonaniu tego zadania? 
-Na pewno współpraca i wytrwałość, ale też pomysłowość, zabawa 
i koleżeństwo. 
Innym zadaniem było ułożenie z desek obrazka w formie przestrzennej. 
Na pozór łatwe zadanie okazało się nie lada wyzwaniem.  Dwie osoby 
mówiły i podpowiadały, jednak nie mogły dotykać desek.             
 Podsumowując, żeby samorząd uczniowski dobrze i sprawnie działał 
potrzebna jest współpraca oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Ważne jest 
też, żeby z małej ilości przedmiotów (zadanie 1) lub małej ilości pieniędzy 
wykonać coś dużego.    

 
Lidia Teleszko 



 
 

DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE W NASZEJ SZKOLE 
Wieczór filmowy w szkole podstawowej 
         
            Dnia 17 listopada o godzinie 15:30 w naszej szkole odbył się 
wieczór filmowy, który został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski 
szkoły podstawowej.  Była to inicjatywa uczniów klas VII. Opiekowali się 
nami  pani Iwona Babicz- Kalinowska i pan Krzysztof Kowalczyk. 
Oglądaliśmy film pt. ,,Nowe przygody Alladyna".  Na seans przyszli 
uczniowie z klas 4-7.  Na sali panowała radosna atmosfera. Wszyscy 
przynieśli ze sobą coś do przegryzienia i picia. W dobrych nastrojach 
śledziliśmy wesołe przygody bohaterów i humorystyczne dialogi.  
Z zaciekawieniem obejrzeliśmy  film. Był to dobry czas spędzony 
z kolegami i koleżankami. 

      
Aleksandra Saczuk 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE 
 
Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej: 
Przewodniczący: 
·Wojciech Kukiełka, kl. VII b 
Zastępcy: 
Aleksandra Grzywaczewska, kl. IV a, Anna Gadamska, kl. VI b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiekunowie: 
p. Iwona Babicz- Kalinowska 

i p. Krzysztof Kowalczyk 
 
 

Maja Kropiwiec 
 
 



 
 

Nie jesteśmy sami 
 

Najważniejsze pytanie dotyczące Samorządu Uczniowskiego to: „Co to tak 
właściwie jest Samorząd Uczniowski?” 
Samorząd Uczniowski -to organizacja działająca w szkołach. Tworzą ją nie 
tylko nauczyciele, dyrekcja i rada szkoły. SU stanowią wszyscy uczniowie 
ze wspaniałymi pomysłami. Najczęściej reprezentują go uczniowie wybrani 
w wyborach szkolnych, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli np. taki Krzyś z 7b 
nie został wybrany do samorządu, to też może wpłynąć na decyzje 
dotyczące szkoły.  Niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do SU, 
zawsze jesteście jej członkami, bo przecież każdy ma prawo do rozwijania 
swoich zainteresowań, pomysłów i ambicji. 
Kolejne pytanie zadawane tym razem przez nauczycieli to: „Dlaczego tak 
mało uczniów  chce uczestniczyć w Samorządzie Uczniowskim?'' 
Nie oszukujmy się, ale w szkołach coraz mniej uczniów włącza się w prace 
do SU. Tak niestety jest, niektórzy uczniowie mają za dużo obowiązków 
dotyczących nauki, niektórzy są jednak zbyt leniwi, a inni mają po prostu 
dużo różnych wymówek. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich do współpracy 
w samorządności. Wielu uczniów myśli, że ich pomysły są złe, ale to 
nieprawda. Przecież każdy pomysł, jest dobry. A kto powiedział, 
że wszystko na świecie jest najlepsze? Wszystko można doskonalić. 
''Nie jesteście sami” 
Działając w Samorządności, współpracujecie również z dorosłymi. Starsi 
ludzie pomogą wam, ale także doradzą swoja wiedzą i doświadczeniem. 
Sprawna i bardzo dobrze działająca organizacja nie będzie dobrze 
funkcjonować bez opiekuna Samorządu. Dzięki niemu dużo zyskacie. 
Pamiętajcie, że każdy nauczyciel chce dla was dobrze i jest waszym 
sprzymierzeńcem. 
''A co jeśli mój pomysł nie jest dobry?'' 
Tak jak wcześniej pisaliśmy, każda wasza myśl jest dobra, tylko może mało 
dopracowana. Nawet jeśli wchodzicie dopiero do życia Samorządu 
Uczniowskiego, ponieważ wcześniej byliście leniwi lub nie wiedzieliście, 
co to jest SU, powinniście zacząć od małych pomysłów, dopiero później 
przechodzić do radykalnych panów.  
 

    Amanda Daszczuk 
 



 
 
 
 
 
Pomysły w głowie 
Samorząd Uczniowski to wielka praca,  
ale każda praca się popłaca 
Samorząd Uczniowski to wielka praca,  
ale tak szybko, jak dobry uczynek do ciebie wraca. 
Pomysł dobry, pomysł śmiały,  
Chociaż może niedoskonały. 
Pomyśl mądrze, zmień coś. 
Zachęcamy dzisiaj wszystkich ,by aktywnie działali, 
aby swoich pomysłów pokazywać się nie bali. 
Masz pomysłów dużo w głowie  
i na pewno coś podpowiesz. 

       
    Amanda Daszczuk 

 

 

 

CIEKAWOSTKI O SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM 

• Samorząd uczniowski  w Polsce stworzyli : Janusz Korczak,  

Władysław Przanowski,  Aleksander Kamiński. 

• Rozwój samorządów szkolnych wspierają: Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, Fundacja Civis Polonus  oraz Fundacja Edukacja 

dla Demokracji 

 
 
 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Przanowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kami%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Edukacji_Obywatelskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Edukacji_Obywatelskiej
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundacja_Civis_Polonus&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Edukacja_dla_Demokracji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Edukacja_dla_Demokracji


 
 
 
Samorząd Uczniowski Gimnazjum  
 
Opiekun Samorządu Szkolnego Gimnazjum: Pani Anna Rożen 
 
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w składzie: 
Przewodniczący: Adrian Kłoczko (III B) 
Zastępca: Karolina Daniłkiewicz (II A) 
Skarbnik: Gabriela Wardziak (III B) 
 

 
 
Przewodniczący sekcji: 
1) Sekcja kulturalno-rekreacyjna: 
- organizacja dyskotek: Karolina Daniłkiewicz, Paulina Karpiuk, Maciej 
Bobruk. 
2) Opieka nad sprzętem: Paweł Łaski, Adrian Maliszewski, Damian 
Krupski 
3) Opieka nad gazetką SU: Wiktoria Klementewicz, Paulina Stefaniak, 
Paweł Łaski 
4) Sekcja do spraw wolontariatu: Magomed Tsitskiev 
 

 
 



 
Przewodniczący zarządu SU – liderem 

 
Każdy, kto z własnej inicjatywy dąży do zmiany choćby małego fragmentu 
rzeczywistości ma w sobie wiele z lidera, a na pewno predyspozycje, by nim 
zostać. Wy jesteście liderami szkolnej społeczności – realizujecie własne 
projekty, inspirujecie i angażujecie innych do działania. Odkryjcie w sobie 
lidera!       
 
  Lider, czyli kto…? 
Rolą lidera nie jest wydawanie poleceń, ale aktywizowanie i motywowanie 
innych do wspólnej pracy. Dlatego dobry lider: 
 
1. Nie jest wodzem, który wydaje rozkazy i nie dopuszcza własnej krytyki, 
 
2. Nie robi wszystkiego sam.  
Jeżeli przewodniczący nie potrafi podzielić się zadaniami z innymi, 
to szybko zostanie osamotniony na placu boju i niektóre zadania zaczną go 
przerastać – a wówczas trudniej będzie pozyskać pomoc innych. 
 
Cechy dobrego lidera: 
- Docenia innych. 
- Dba o dobrą komunikację. 
- Nie poddaje się. 
- Pracuje w zespole. 
- Nie zachowuje się jak szef. 
- Motywuje. 
- Rozumie, jak ważna jest komunikacja. 
- Ma zaufanie do swoich współpracowników. 
 
Obejmując funkcję przewodniczącego zarządu samorządu uczniowskiego, 
powinnaś/ powinieneś pamiętać, że współpracujesz nie tylko ze swoimi 
koleżankami i kolegami z zarządu, ale jesteś reprezentantem/ką wszystkich 
uczniów. Dbaj o dobre relacje z nimi, jak również z dyrektorem, 
nauczycielami, i rodzicami. Przewodniczący nawiązuje też kontakty 
z innymi samorządami uczniowskimi, samorządem lokalnym, organizacjami 
pozarządowymi i firmami prywatnymi – aby skorzystała na tym społeczność 
szkolna i realizowane projekty. 

Wiktoria Klementewicz 
 



 
Inicjatywy uczniowskie zebrane: 
-w klasach IV-VII szkoły podstawowej: 

1) Wycieczki 

2) Dyskoteki szkolne 

3) Dzień Sportu 

4) Wieczór filmowy 

5) Spotkania z ciekawymi ludźmi 

6) Szczęśliwa data w kalendarzu 

7) Dziennik elektroniczny 

8) Kurs samoobrony i pierwszej pomocy 

9) Zajęcia plastyczne 

10) Piłkarzyki na korytarzu 

11) Zajęcia plastyczne, zajęcia z doświadczeniami (eksperymenty), zajęcia   

       motoryzacyjne 

12) Biwakowanie w szkole 

 

- w klasach 2-3 gimnazjum na rok szkolny 2017/2018: 
1. Dyskoteki  

2. Pieczenie ciasta na walentynki  

3. Szczęśliwy numerek  

4. Pokaz mody  

5. Zajęcia artystyczne  

6. Dzień przebierańca  

7. Zajęcia fitness  

8. Dzień wiosny, walentynki-atrakcje  

 
 



 
CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? 

 
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie 
oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania 
oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). 
Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili 
przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę 
opuszczamy. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie 
szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego 
prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki 
nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła 
miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną 
na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc 
stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych 
działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – 
możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie! Samorząd 
uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana 
przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej 
i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, 
jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania 
samorządu jest właściwie nieograniczone. Samorząd reprezentuje interesy 
uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd 
poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może 
współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty 
mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Samorząd 
jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany 
wybierają swoich  szansę znalezienia swojego miejsca  
w szkole. 
  

Katarzyna Pacześniowska , Alicja Skocz, Karolina Michoń 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Samorządy klas IV-VII w Szkole Podstawowej w Wohyniu: 
IV a 
Gospodarz: Aleksandra Grzywaczewska  
Zastępca: Mateusz Malczewski,  
 Skarbnik: Nikola Borysiuk 
Łącznik biblioteczny: Magdalena Samczuk 
IV b 
Gospodarz: Karol Uchaniuk 
Zastępca: Hubert Siemionek 
Skarbnik: Magdalena Zdunek 
 IV c 
Gospodarz: Maciej Gaca 
Zastępca: Julia Kosowska,   
Skarbnik: Igor Czeczko 
Łącznik biblioteczny: Aleksandra Uchaniuk 
V 
Gospodarz: Anna Polak 
Zastępca: Aleksandra Parać,  
 Skarbnik: Bartosz Teleszko 
Łącznicy biblioteczni: Cupryn Kinga, Dąbrowska Klaudia 
VI a 
Gospodarz: Maja Antoniuk 
Zastępca: Marek Grzywaczewski 
Skarbnik: Damian Kowalik 
VI b 
Gospodarz: Julia Łobejko 
Zastępca: Wiktoria Mikołajczyk 
Skarbnik: Anna Biernacka 
Łącznik biblioteczny: Anna Gadamska 
VII a 
Gospodarz: Martyna Kubaczyńska 
Zastępca: Arkadiusz Samczuk 
Skarbnik: Karolina Michoń 
Sekretarz: Emma Żukowska 
VII b 
Gospodarz: Maja Kropiwiec 
Zastępca: Wojciech Kukiełka 
Skarbnik: Kinga Grodek 
 



 
CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? 

 
Samorząd uczniowski jest organem szkolnym, który reprezentuje nas - 
uczniów. To on wybiera, dokonuje selekcji za nas. Można rzec, że jest naszą 
prawą ręką. Właśnie samorząd podejmuje bardzo ważne decyzje związane 
z życiem szkoły. 
Prowadzi on różne spotkania organizacyjne, jest łącznikiem pomiędzy 
uczniami a dyrekcją, musi zawsze wysłuchiwać propozycji innych uczniów 
i w miarę możliwości realizować ich lub własne pomysły dotyczące szkoły, 
ale mieszczące się w granicach stosownej normy. 
Z byciem w samorządzie łączy się wielka odpowiedzialność za wizerunek 
szkoły, zadowolenie uczniów i grona pedagogicznego oraz wprowadzanie 
w życie inicjatyw uczniowskich i dążenie do wspólnego celu - zgodnie 
żyjącej społeczności i dobrze funkcjonującej szkoły. 

      Emma Żukowska 
 
 
 
 
   Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną 
możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. 
Tworzą go  wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo 
do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Ty, twoje koleżanki 
i koledzy – wszyscy jesteście członkami SU i możecie wpływać na szkolne 
życie – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, 
na gospodarza klasy, czy po prostu macie ciekawe pomysły, chcecie 
urozmaicić dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania. 
     Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie 
pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach  szkoły. 

      Iza Świderska 
 
 
 
 
 

 
 



 
PO CO W SZKOLE SAMORZĄD UCZNIOWSKI? 

 
 

• Poprawa komunikacji – dzięki działającemu samorządowi wszyscy 
wiedzą, co się dzieje w szkole, polepsza to atmosferę i ułatwia 
rozwiązywanie potencjalnych konfliktów. 

 
 

• Możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce – wiedzę 
zdobywa się nie tylko w czasie tradycyjnych lekcji; świetną nauką są 
różnego rodzaju projekty tematyczne i społeczne. Poza 
zdobywaniem wiedzy na konkretny temat, można wtedy rozwijać 
umiejętności pracy w grupie, komunikacji, dobrego 
zarządzania czasem, autoprezentacji. 

 
 

• Nauka negocjacji i autoprezentacji – dzięki działaniom 
w samorządzie młodzi ludzie uczą się negocjowania, 
hierarchizowania swoich potrzeb i osiągania kompromisów. 
Aby zdobyć poparcie dla swojego pomysłu muszą wiedzieć, 
w jaki sposób atrakcyjnie przedstawić idee i uwiarygodnić siebie. 

 
 

• Działanie w samorządzie to dla uczniów dobra lekcja demokracji 
w praktyce – organizując wybory do władz SU, uczestnicząc 
w procesie podejmowania decyzji i ponosząc ich 
konsekwencje, młodzi uczą się świadomego uczestnictwa w życiu 
społecznym. 

 
 

• Dzięki swoim działaniom, samorząd uczniowski zapewnia 
równowagę pomiędzy nauką a zabawą i tworzy w szkole dobrą 
atmosferę. 

Magda Mackiewicz 
 
 
 
 



Samorządy klas II-III Gimnazjum w Wohyniu: 
 
2a 
gospodarz: Karolina Daniłkiewicz 
zastępca: Paulina Karpiuk 
skarbnik: Wiktoria Klementewicz, Katarzyna Pacześniowska 
łącznik z biblioteką: Paulina Stefaniak, Milena Uchaniuk 
 
2b 
gospodarz: Jakub Szumski 
zastępca: Dorota Banachowicz 
skarbnik: Zuzanna Petkowicz 
 
2c 
gospodarz: Anna Juszczyńska, Przemysław Ładniak 
zastępca: Aleksandra Maliszewska 
skarbnik: Maciej Bobruk 
łącznik z biblioteką: Alicja Skocz, Julia Sawczuk 
 
3a 
gospodarz: Damian Belniak 
zastępca: Weronika Tchórzewska 
skarbnik: Kamila Szaniawska 
 
3b 
gospodarz: Adrian Kłoczko 
zastępca: Gabriela Wardziak 
skarbnik: Klaudia Teleszko 
 
3c 
gospodarz: Jakub Gadamski 
zastępca: Paweł Łaski 
skarbnik: Mateusz Szałkowski 
 
 
 
 
 
 



Tak pracowaliśmy podczas zajęć w ramach projektu: 
„Działam w Samorządzie Uczniowskim” 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Prace uczniów nagrodzone w konkursie na logo 
Samorządu Uczniowskiego 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneta Kościańczuk  kl. VI A                    Kacper Kwasek, kl. III C                                      
   
 
 
 
 
                        Lidia Teleszko kl. II B         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izabela Biernacka kl. VI A                 Wiktoria Klementewicz kl. II A  
 



 
 
PO CO W SZKOLE SAMORZĄD UCZNIOWSKI? 
 
Opiekun często staje przed koniecznością wytłumaczenia, po co szkole 
samorząd uczniowski? Podobne pytania padają w szkole ze wszystkich 
stron, warto więc mieć w zanadrzu kilka argumentów : 
Z perspektywy uczniów  
Wpływ na swoje najbliższe otoczenie – uczniowie spędzają w szkole 
większość tygodnia, dobrze więc, jeśli mogą współdecydować o tym, jak 
będzie ona funkcjonować. 
 
Gdy inni nauczyciele wątpią 
Samorządność uczniów sprzyja budowaniu partnerskich stosunków 
z młodzieżą, a to z kolei pomaga w unikaniu ostrych konfliktów, zaogniania 
sporów. 
Działanie w samorządzie to dla uczniów dobra lekcja demokracji w praktyce 
– organizując wybory do władz SU, uczestnicząc w procesie podejmowania 
decyzji i ponosząc ich konsekwencje, młodzi uczą się świadomego 
uczestnictwa w życiu społecznym 
Gdy zapyta dyrekcja 
Sprawny i skuteczny samorząd uczniowski umie przeprowadzić diagnozę 
potrzeb szkoły, co pomaga w tworzeniu efektywnych planów rozwoju 
szkoły i wdrażania potrzebnych zmian. 
Dobrze działający samorząd integruje uczniów i całą społeczność szkolną. 
Dzięki swoim działaniom, samorząd uczniowski zapewnia równowagę 
pomiędzy nauką a zabawą i tworzy w szkole dobrą atmosferę. 
Samorząd uczniowski i zaangażowanie w jego działania jest szkołą 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności. 
Działania samorządu uczniowskiego mogą promować szkołę na zewnątrz. 
Samorząd uczniowski może ulepszyć przepływ informacji w szkole. 
 
Wykorzystano: 
(https:/samorzad.ceo.org.pl/material/po-co-w-szkole-samorzad-uczniowski) 

      
Zuzanna Petkowicz 
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