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O istocie samorządności uczniowskiej
www.samorzaduczniowski.pl



Praktyka jako integralny element wychowania

"Opieranie wychowania moralno-społecznego tylko na 
procesach intelektualnych (…) nie wystarcza do wywołania 

pożądanego postępowania" 

Skuteczność rozumowego wyjaśniania dobra i zła zyskuje "przez 
organizowanie praktyki życia dzieci i młodzieży w wartościowej 

aktywności społecznej, mogącej zapewnić właściwe okoliczności 
dla zachowania się zgodnego z normami moralnymi"

A. Kamiński, Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza, Warszawa 1985



Zasada autodyscypliny i samorządności

ogólna zasada wychowawcza postulująca doprowadzenie 
wychowanka do samodzielnego i świadomego kierowania swoim 

postępowaniem, czyli do autodyscypliny

przeniesienie zasady autodyscypliny na grunt społeczny to 
zasada samorządności 

zasada samorządności postuluje stawianie wychowanków w 
pozycji samodzielnej, w sytuacjach wymagających dokonywania 

przez nich wyboru i „z perspektywą, iż wybór moralnie 
wartościowy będzie stawać się coraz częstszy”

A. Kamiński, Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza, Warszawa 1985



Filary samorządu w myśli J. Korczaka

• współzarządzanie (ustalanie praw rządzących wspólnotą)

• współgospodarzenie (praca na rzecz społeczności)

• oddziaływanie opinii społecznej (komunikacja wewnątrz 
wspólnoty)

J. Radziewicz, M. Mirgos, Wychowanie. O samorządności uczniów w procesie 
wychowania szkolnego, Warszawa 1988



Istota samorządności uczniowskiej

Samorząd uczniowski
to wszyscy uczniowie i uczennice szkoły

działania podejmowane przez 
uczniów, zgodnie z ich 

potrzebami i zainteresowaniami

zaangażowanie uczniów w 
podejmowanie decyzji 

dotyczących społeczności szkolnej



Ocena samorządności w oczach uczniów
www.samorzaduczniowski.pl



Samorząd uczniowski rozczarowuje uczniów

W 2009 roku tylko co trzeci uczeń pozytywnie oceniał swój 
samorząd uczniowski.

Źródło: Diagnoza szkolna 2009



Ocena samorządów uczniowskich

Źródło:
Raport Roczny Programu Społecznego „Szkoła bez przemocy”, Warszawa 2009, s. 98.



Ocena samorządów uczniowskich

Źródło:
Młodzież 2013, Centrum Badania Opinii Społecznej i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2013, s. 32.



Rozczarowanie samorządnością uczniowską

Dlaczego?

Zajmuje się sprawami odległymi, 
które nie dotyczą uczniów bezpośrednio

Nie jest samodzielny 
(ostatnie słowo 

należy do dorosłych)

Nie ma wpływu na 
sprawy naprawdę 

ważne

Zajmuje się 
sprawami niepoważnymi

Trudno dotrzeć do informacji 
o działaniach samorządu

Źródło:
Samorządność uczniowska w warszawskich szkołach. Raport z badania jakościowego przygotowany dla M. St. Warszawy, 
Grupa IQS, Warszawa 2009



Oczekiwania uczniów w stosunku do 
samorządności uczniowskiej www.samorzaduczniowski.pl



Oczekiwania uczniów

wspiera ochronę 
praw ucznia

sprawuje funkcje 
reprezentacyjne 

pośredniczy w kontakcie 
uczniów z nauczycielami i 

dyrekcją

działania powinny angażować jak 
największą liczbę uczniów

pomaga w kształtowaniu 
dobrych relacji pomiędzy 
nauczycielami i uczniami

organizuje rozrywki, 
życie kulturalne, 
prowadzi akcje 
charytatywne

ujawnia i nagłaśnia 
problemy uczniów

bierze udział w podejmowaniu 
decyzji dotyczących szkoły

Źródło:
Anna Maria Geller, Samorządność zaczyna się w toalecie. Raport z badań samorządów uczniowskich wykonanych dla 
Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013

Jakie działania
powinien prowadzić SU?



Wychowawcze korzyści z samorządności

• uczenie się demokratycznych form współżycia

• kształtowanie postaw prospołecznych (pracy dla innych)

• głębsze pojmowanie odpowiedzialności moralnej, 
znaczenia autorytetu

• zapewnienie uczniom poczucia godności 
i wolności osobistej

• zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

J. Radziewicz, M. Mirgos, Wychowanie. O samorządności uczniów w procesie 
wychowania szkolnego, Warszawa 1988



Dyskusja panelowa
www.samorzaduczniowski.pl



Dyskusja panelowa

Ewa Rogóż
Paulina Filipek

Gimazjum w Jerzmanowicach

Joanna Cierniak 
Agnieszka Skipirzepa-Sapińska

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu

Anna Wypych-Wilińska
Lidia Majda

Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Anna Wółkowska
Gimnazjum nr 2 w Działdowie 



Podsumowanie

www.samorzaduczniowski.pl



Dobry samorząd uczniowski 

• Wybory reprezentacji – demokratyczne wybory
• Komunikacja i media – istnienie szkolnych mediów
• Działania uczniów – samodzielność w planowaniu i realizacji 

działań, analiza potrzeb uczniów
• Podejmowanie decyzji – zaangażowanie w proces 

podejmowania decyzji w szkole
• Uczenie się i nauczanie – zaangażowanie uczniów w 

doskonalenie procesów uczenia się i nauczania
• Zasoby i kwestie formalne – posiada dostęp do zasobów 

szkoły, ma własny regulamin, którego przestrzega
• Otwarta szkoła – szanuje prawa uczniów, współpracuje ze 

społecznością lokalną



www.samorzaduczniowski.pl


