
 

2. Od samorządności uczniów do samorządnej Rzeczpospolitej! 

Napisałem niedawno, że szkoła nauczycielem stoi. I to jest prawda. Ale jest jeszcze druga 

prawda. Szkoła dla uczniów stoi dosłownie, jako przysłowiowa „buda”, i w przenośni, bo 

wszystko, co się w niej dzieje, albo raczej, co powinno się dziać, jest dla nich! Kim są, jaką 

pozycję zajmują, jaką rolę grają uczniowie współczesnej polskiej szkoły? Napisano o tym 

wiele książek, prowadzono liczne badania naukowe. Ja podejmę ten temat z perspektywy 

strategicznej. Bo taką jest postrzeganie społecznej funkcji szkoły i jej roli w wyposażaniu 

uczniów w niezbędne kompetencje do funkcjonowania w społeczeństwie. I to nie tylko w roli 

zawodowej czy rodzinnej, ale także, jako członka społeczności lokalnej, jako obywatela. 

 

Powszechnie cytowana jest maksyma kanclerza Jana Zamojskiego, że „takie będą 

Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Ale jest jeszcze prawda przeciwna. Jakie są 

Rzeczypospolite, takie ich młodzieży chowanie. Obecna, IV R.P. (w budowie) jawi się jako 

państwo patriarchalne, żeby nie powiedzieć, autorytarne, w którym władza wie lepiej co jest 

dobre dla obywatela, w której obywatel ma być „grzeczny”, bo jak nie, to... W zamian za to 

państwo obiecuje mu, że zadba o jego bezpieczeństwo, zdrowie, emerytury, a może nawet 

zbuduje autostrady. Odbiciem tej filozofii jest aktualna polityka edukacyjna. Cała para 

ministra od szkół poszła w dyscyplinowanie uczniów, ale także nauczycieli. Oni mają 

egzekwować ministerialne reguły gry.
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Utrwala się struktura „My” i „Oni”. Właściwie to nic nowego. Polacy przerabiali to od 

stuleci. Byliśmy my, i oni – zaborcy, byliśmy my, i oni - „płatni zdrajcy, pachołki Rosji”. Ten 

antagonistyczny układ od wieków dominował także w szkole. My – uczniowie i oni – 

nauczyciele. 

 

Cała reszta, to prosta konsekwencja tego „teatru życia szkoły”. Stąd także maksyma „nie mów 

wole, co się dzieje w szkole”. I wszelkie porozumiewanie się uczniów z nauczycielami, to 

„kablowanie”, skutkujące ostracyzmem środowiska rówieśniczego. Na tym gruncie mogła 

zakorzenić się „fala”, przeniesiona z wojska, a nawet elementy „grypserki” rodem z 

kryminału. 

 

                                                 
1
 Artykuł powstał w okresie, gdy ministrem edukacji był Roman Giertych (Liga Rodzin Polskich) a premierem 

rządu Jarosław Kaczyński - prezes Prawa i Sprawiedliwości. 



To ta kastowość społeczności szkolnej powoduje wszelkie bariery w przepływie informacji, a 

co za tym idzie, w skutecznym rozwiązywaniu problemów i udzielaniu pomocy. Taka szkoła 

„trenuje” uczniów w bierności, obojętności, niektórych z nich spycha na margines kontestacji 

lub jawnej agresji, innych zaś wciąga w role „kolaborantów”, beneficjentów szkolnych 

„układów”. Dorosłe życie tak ukształtowanych ludzi może powielać wyćwiczone w szkole 

zachowania. Czy tak ma wyglądać społeczeństwo przyszłości? Czy to taką miała być 

wymarzona przez delegatów na I Zjazd NSZZ „Solidarność” Samorządna Rzeczpospolita? Bo 

ja interpretuję tamtą wizję z hali „Olimpii” jako wizję społeczeństwa obywatelskiego, w 

którym obywatele czują się, i są realnie, podmiotami tego co się z nimi i wokół nich dzieje, a 

państwo realizuje swoje funkcje przede wszystkim zgodnie z zasadą pomocniczości. A ta, 

najkrócej, oznacza, że państwo nie przeszkadza obywatelom w „braniu swoich spraw w swoje 

ręce” i włącza się dopiero wtedy, gdy obywatele wyczerpali swoje możliwości działania. W 

tak upodmiotowionym społeczeństwie, zorganizowanym w lokalne społeczności, żeby nie 

powiedzieć wspólnoty, to państwo jest na usługach obywateli, a nie odwrotnie! 

 

Jak przygotować ludzi do życia w społeczeństwie obywatelskim? Wierzę, że można tego 

dokonać w zorganizowanej na wzór minispołeczności obywatelskiej, szkole. Najważniejszym 

elementem takiego projektu powinno być, jak to określił w tytule swej książki Dariusz 

Chętkowski, „uwolnienie ucznia z łańcucha”. A konkretnie poprzez wdrożenie modelu 

rzeczywiście uspołecznionej i usamorządowionej szkoły. Uspołecznienie, to zgodna z wizją 

wspólnot lokalnych „szkoła otwarta”, „środowiskowa” (napiszę o tym w najbliższej 

przyszłości), zaś samorządnością zajmę uwagę czytelników już dzisiaj. 

 

Samorządna szkoła była tematem prac licznych autorów już kilkadziesiąt lat temu. Pisali o 

tym Antoni Smołalski i Julian Radziewicz. Jej istotnym elementem jest samorządność 

uczniów. Samorządność – jako zasada organizacyjna, samorządność, za Aleksandrem 

Kamińskim - jako metoda wychowania. Jak obecnie może funkcjonować samorząd uczniów, 

jako organizacyjna formuła tejże samorządności, w świetle prawa oświatowego? W ustawie o 

systemie oświaty poświęcono temu jeden, 55 artykuł. Oto jego treść: 

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 



4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami? 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

 

Jak zwykle – diabeł tkwi w szczegółach. W tym przypadku – wszystko zależy od treści 

owego regulaminu. Oto przykład jednego z nich: 

1. Samorząd uczniowski Zespołu Szkół nr 1 w N, zwany dalej samorządem, działa w oparciu 

o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Jest organizacją niezależną 

administracji oświatowej oraz jakiejkolwiek partii i ugrupowań politycznych. 

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

3. Samorząd jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. 

4. W skład samorządu uczniowskiego wchodzi zarząd samorządu uczniowskiego i rada 

samorządu uczniowskiego. 

5. Samorząd reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. 

6.Organy samorządu uczniowskiego 

  Organami samorządu uczniowskiego są: 

  - Zarząd samorządu uczniowskiego w składzie: 

Przewodniczący 

Zastępca przewodniczącego 

I sekretarz  

II sekretarz  

Skarbnik  



Łącznik 

- Rada samorządu uczniowskiego: 

W skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich klas (przewodniczący i jego zastępca z 

każdej klasy). Rada przedstawicieli samorządu uczniowskiego zwoływana jest przez zarząd 

samorządu w szczególnych przypadkach. 

- Kompetencje organów samorządu uczniowskiego 

 Przewodniczący zarządu samorządu uczniowskiego: 

 Reprezentuje samorząd uczniowski (wewnątrz i na zewnątrz szkoły), 

 Kieruje pracą całego zarządu samorządu uczniowskiego, 

 Przydziela zadania poszczególnym członkom, 

 Organizuje współpracę zarządu samorządu uczniowskiego z radą samorządu. 

 Zarząd samorządu uczniowskiego: 

 Podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania samorządu 

uczniowskiego, 

 Opracowuje harmonogram pracy samorządu, 

 Informuje o prawach i obowiązkach uczniów. 

7. Zebrania samorządu uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu. Zebranie zwołuje 

przewodniczący samorządu wraz z opiekunem. O terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad społeczność szkolna informowana jest z tygodniowym wyprzedzeniem 

przez pisemne ogłoszenie umieszczone na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz w formie 

komunikatów ogłaszanych w klasach. 

8.W zebraniach samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez zarząd samorządu uczniowskiego. 

9.Zarząd samorządu uczniowskiego jest organem wykonawczym samorządu 

uczniowskiego. 

10.Opiekun samorządu uczniowskiego 

     Opiekunów samorządu uczniowskiego wyznacza nowo wybrany, a także poprzedni 

     samorząd uczniowski. Na opiekunów samorządu wyznacza się dwoje nauczycieli. 

    -  Rola opiekunów samorządu uczniowskiego: 

a. Organizowanie wyborów do samorządu uczniowskiego, 

b. Stwierdzanie prawidłowości przeprowadzonych wyborów, 

c. Pośredniczy między samorządem a innymi organizacjami w przekazywaniu 

wniosków i opinii uczniów, 



d. Rozpatrywanie wniosków o odwołanie członków samorządu uczniowskiego, 

e. Możliwość zapraszania na zebrania samorządu uczniowskiego wybranych osób, 

f. Zwoływanie zebrań samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych, 

g. Powoływanie na wniosek samorządu uczniowskiego i wspólnie z nim sekcji 

działających przy samorządzie, 

h.   Możliwość nagradzania, także na wniosek samorządu uczniowskiego, ucznió 

szczególnie wyróżniających się w działalności samorządu.” 

 

Oszczędziłem czytelnikom czytania dalszej część tego dokumentu, w którym autorzy zapisali 

jeszcze uprawnienia przewodniczącego i tryb przeprowadzania wyborów do władz 

samorządu.Warto przeczytać jeszcze raz te dokumenty. Wyłania się z nich przedziwne „coś”, 

co cytując „klasyka”, jest „ni pies ni wydra, coś na kształt świdra”. Ni to związek zawodowy 

uczniów, (bo walczy o ich prawa), ni współgospodarz szkoły, (bo ma prawo do 

organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi).A, że to w realiach szkoły jest 

fikcją, dlatego nie znajdujemy tych zadań wyraźnie określonych w przywołanym regulaminie. 

Nawet elita uczniów w Radzie Dzieci i Młodzieży zaapelowała do samorządów szkolnych 

(sic!), żeby powiadamiały dyrekcję szkoły o tym, co w szkole dzieje się złego! Bo to „nie 

nasza sprawa”! To, że wciskają nam narkotyki, że nas terroryzują i wymuszają haracze, że 

biją i poniżają „koceniem” - to „Ich”, nauczycieli, dyrekcji sprawa! A jak mogłoby być? 

Inspiracji do upodmiotowienia uczniów można i należy szukać w przeszłości, (W konwiktach 

Pijarów był „urząd młodzieży”, dorobek Janusza Korczaka, Rudolfa Taubenszlaga). 

 

W doświadczeniach systemów szkolnych funkcjonujących współcześnie w państwach nie 

tylko demokratycznych, ale „obywatelskich” właśnie, a przede wszystkim w dorobku szkół 

eksperymentalnych, niepublicznych, społecznych. 

 

Zamiarem moim jest zainicjowanie wymiany myśli i doświadczeń na ten temat. Potrzebne jest 

odczytanie na nowo, a także twórcze zaadaptowanie do realiów współczesności, klasycznej 

już książki A. Kamińskiego „Samorząd młodzieży, jako metoda wychowania”. Potrzebny jest 

wspólny namysł teoretyków i praktyków wychowania szkolnego, wspieranych przez 

socjologów i politologów nawet, przy udziale twórców prawa oświatowego ( w tym także 

posłów) i przygotowanie kompleksowego programu urzeczywistnienia samorządnej 

autonomii uczniów w szkolnej rzeczpospolitej. Autonomii nie tylko zapisanej w ustawie, 



rozporządzeniu, a nawet statucie szkoły. Autonomii wynegocjowanej w każdej placówce, ale 

przede wszystkim faktycznie, konsekwentnie przestrzeganej przez obie strony: przez świat 

„onych” - nauczycieli, i świat „my” - uczniowie. 

 

I jeszcze jedna szczegółowa acz niezwykle ważna uwaga. Aby uczniowie „wzięli swoje 

sprawy w swoje ręce”, aby poczuli się odpowiedzialni za przekazane w ich gestię zadania i 

nadane odpowiedzialności i uprawnienia, nie wolno utrzymywać groteskowej roli „opiekuna 

samorządu uczniowskiego” - czyli nauczyciela, któremu zadanie to przypisano do tak 

zwanych „obowiązków dodatkowych”, za które będzie potem oceniany. Skutkuje to tym, że 

bardzo szybko jedynym, któremu zależy na tym, aby samorząd coś robił jest ten nauczyciel. A 

wtedy, to albo uczniowie, gdy go lubią, robią coś „z grzeczności”, albo nauczyciel, w 

swoiście pojętym interesie własnym, organizuje, animuje, jak marionetkami, działaniem 

takiego „nibysamorządu”. Jedynym partnerem samorządu, – jako organizacyjnej emanacji 

samorządnej społeczności uczniowskiej, może, i powinien być, dyrektor szkoły. Wtedy, i 

tylko wtedy, istnieje szansa, że uczniowie podejmą wyzwanie do współautorstwa tego, co się 

w szkole dzieje, nauczą się samoorganizacji społecznej, budowy sieci wsparcia społecznego, 

współodpowiedzialności za ich świat.  Ale to już pewnie idealizacja, czyli „chciejstwo”. Choć 

tylko marzenia wytyczają kierunki rewolucyjnym przełomom... 

 

Tekst został opublikowany w Gazecie Szkolnej nr 8/2007 pt. ,,Ni pies ni wydra, coś na kształt 

świdra.” 

 

 


