
Samorząd Uczniowski - prezentacja



Czym jest Samorząd 
Uczniowski?
• Samorząd uczniowski jest organizacją 

działająca na rzecz uczniów i zarządzaną 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.



Jaką organizacją jest 
Samorząd Uczniowski?

Samorząd jest organizacją 
demokratyczną. Uczniowie w 
sposób nieskrępowany wybierają 
swoich przedstawicieli, mogą 
uczestniczyć w tworzeniu i realizacji 
programu pracy samorządu. Daje to 
każdemu uczniowi szansę 
znalezienia swojego miejsca w 
szkole. 



Kto tworzy
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.



Czy każdy uczeń ma 
prawo wpływać na to, 
co dzieje się w szkole?

Okazuje się, że tak. 
Niezależnie od tego, jak 
bardzo jesteś 
zaangażowany w życie 
szkoły – masz prawo 
wpływać na to, co się w 
niej dzieje.



Jak korzystać z 
tego prawa?

To proste. 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!



Czy Samorząd Uczniowski 
posiada swoją 

dokumentację?

• Samorząd uczniowski w każdej szkole 
uchwala własny regulamin. Powinien 
on być dostosowany do specyfiki szkoły i 
potrzeb uczniów tworzących Samorząd. 
Jednak każdy regulamin powinien 
zawierać podstawowe ustalenia.

• Przedstawiliśmy je w tabelce na 
następnym slajdzie.



1. Określenie pełnej nazwy samorządu

2. Opis każdego z organów SU (samorządy klasowe, rada samorządów 
klasowych, Zarząd SU, komisja rewizyjna, Rzecznik Praw Ucznia, redakcja 
gazetki, inne): skład, sposób powoływania, zakres działania i kompetencje

3. Zasady reprezentowania SU w szkole i poza nią, między innymi określenie:
• czasu trwania kadencji władz,
• częstotliwość zwoływanych spotkań
• kworum (liczba obecnych osób) wymaganego na zebraniach
• zasada przeprowadzania wyborów uzupełniających do władz SU

4. Ordynację wyborczą, czyli zasady przeprowadzenia wyborów klasowych i 
szkolnych:
• kiedy się odbywają i kto posiada prawa wyborcze
• sposób zgłaszana kandydatów
• sposób prowadzenia kampanii wyborczych
• sposób głosowania i liczenia głosów

5. Zasady współpracy SU z opiekunem, a także sposób jego wyboru



Jak powstaje regulamin Samorządu Uczniowskiego i przez 
kogo jest uchwalany?

Regulamin samorządu uchwalany jest przez ogół 
uczniów. Regulamin można przyjąć (uchwalić) w 
głosowaniu powszechnym (głosują wszyscy 
uczniowie) lub za pośrednictwem przedstawicieli 
(głosuje Rada Samorządu). Regulamin samorządu 
uczniowskiego powinni stworzyć sami uczniowie. 
To oni będą z niego korzystać, w ich interesie leży 
jak najlepsze jego opracowanie. W prace nad 
regulaminem warto zaangażować wielu uczniów. 
Można powołać specjalną komisję regulaminową. 
Kiedy powstanie już projekt, należy go wywiesić w 
gablocie i przesłać do zaopiniowania wszystkim 
uczniom za pośrednictwem przewodniczących 
samorządów klasowych. Wszystkie zgłoszone uwagi 
należy staranie przeczytać, porozmawiać z ich 
autorami i starać się zrozumieć ich intencje, a 
czasem po prostu wprowadzić do regulaminu.



Jak zorganizować 
Samorząd Uczniowski?

• Chcesz, żeby Twój samorząd działał jak 
należy?
No, to działaj! 

• Ustawa o systemie oświaty mówi w 
artykule 55 ustęp 1: "samorząd 
uczniowski tworzą wszyscy uczniowie 
szkoły".

• Kimkolwiek jesteś w swoim samorządzie 
uczniowskim - jego przewodniczącym, czy 
zwykłym szarym członkiem (czyli uczniem, 
który nie należy do żadnych władz) -
możesz mieć wpływ na to, jak działa ten 
samorząd. Bo to, jak on działa, tak samo 
zależy od Ciebie, jak od jego władz. 



Jaka jest rola przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego?

• Przewodniczący = lider to taka osoba, 
która świadomie obserwuje 
rzeczywistość, w której żyje, 
odważnie podejmuje wyzwania i 
wkłada wysiłek w zmianę otoczenia 
na lepsze. 

• Lider nie pracuje sam – inicjuje 
współpracę, zachęca i angażuje 
innych do działania. Lider inspiruje i 
motywuje, dzieli swoją energię z 
innymi, ponieważ działa dla ludzi i 
wraz z nimi.



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



Samorząd Uczniowski – to 
naprawdę ma sens!


