
Słów parę…
o SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM



CZYM JEST SAMORZĄD 
UCZNIOWSKI?



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 przewodniczącego klasy, 
czy po prostu macie ciekawe pomysły, 
chcecie urozmaicić dzień powszedni w 
szkole lub rozwijać zainteresowania. 



Niestety niektórym wydaje się, że samorząd 
uczniowski to kilkuosobowa reprezentacja 

uczniów(Miłosz, Kuba, Kamila, Anuka, 
Oskar) mająca ściśle określone zadania do 

wykonania. Taki samorząd jest fikcją –
utrudnia  wykorzystanie zainteresowań i 

umiejętności uczniów i dobrą odpowiedź na 
ich potrzeby. Odpowiedzmy na pytanie-Co 

to jest samorząd uczniowski?



SAMORZĄD TO WSZYSCY 
UCZNIOWIE SZKOŁY!



Niezależnie od tego, czy jesteś już zaangażowany 
w życie szkoły, czy nie – masz prawo wpływać 

na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego 
prawa korzystać na różne sposoby np: 

podrzucając pomysł organizacji szkolnej 
dyskoteki lub nocy filmowej dla kolegów, 

dekorując salę teatralną na imprezę 
karnawałową, pisząc artykuły lub dekorując 

szkolną gazetkę, organizując wystawę 
fotografii. Te i wiele innych działań 
uczniowskich to właśnie aktywność 

samorządu uczniowskiego – możliwości jest 
tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie! 



Co ważne – nie musisz być we 
władzach samorządu, aby działać.

Zadaniem władz SU, czyli wybranej w 
wyborach reprezentacji społeczności 
szkolnej(Miłosz, Kuba, Kamila, Anuka, 
Oskar)jest włączanie w działanie jak 

największej liczby uczniów. 



Samorząd to organizacja uczniów, 
która współpracuje z dorosłymi.

W samorządzie uczniowskim głównymi bohaterami 
jesteście Wy. Będziemy korzystać  z pomocy nauczycieli 
i innych pracowników szkoły, posiłkując się ich wiedzą i 

doświadczeniem. Samorząd nie będzie sprawnie 
funkcjonował bez pomocy opiekuna oraz wsparcia 

dyrektora szkoły. Oczywiście będziemy realizować też 
własne pomysły – będziemy starać się zgrać plany 
dyrekcji z samodzielnymi inicjatywami. Będziemy 

przekonywać  dorosłych, że Wasze pomysły są równie 
wartościowe i warte zaangażowania, bo bez ich 

pomocy będzie nam trudniej. Nauczyciele i dyrekcja są 
naszymi sojusznikami – wykorzystamy  to. 



Każdy z Was ma prawo do realizacji 
swoich pomysłów.

My samorząd uczniowski życzymy sobie, aby Wam drodzy 
koledzy i koleżanki chciało się działać. Dlatego, aby 
usprawnić przepływ informacji między nami:

• Zadbamy o dobry przepływ informacji umieszczając 
informacje na tablicy organizacyjnej SU-górny korytarz 
gimnazjum.

• W każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz.15.00-
15.45  w Sali nr.9 odbywać się będą zebrania z 
przedstawicielami samorządów klasowych(1 uczeń z 
każdej klasy przewodniczący, zastępca lub skarbnik)



• Po wspólnych comiesięcznych zebraniach 
zarządu z przedstawicielami samorządów 
klasowych uczeń,który był obecny na zebraniu 
będzie relacjonować przebieg spotkania i jego 
ustalenia w swojej klasie.

• Na stronie szkoły zostaną umieszczone działania 
SU.

• Na tablicy SU powstaną kategorie: Taniec, Śpiew, 
Instrument muzyczny, Fotografia, Rysunek, 
Pisanie, Prezentacja multimedialna… dzięki 
kategoriom dowiemy się na kogo z was możemy 
liczyć organizując akcje samorządowe.



My jako SU:

Zachęcamy, abyście nas inspirowali! 
Gwarantujemy, że Ci, którzy z własnej 

woli włączą się w pracę na rzecz 
społeczności szkolnej będą mieli 

więcej energii, entuzjazmu, 
satysfakcji z wykonywanych zadań.



Możecie zrobić to co 
lubicie(rysunki-wystawa) Co 

Was interesuje (sport? - mecz, 
piszecie wiersze? - kawiarenka 

poetycka, gracie na 
instrumencie? - koncert) itp.



Interesuje nas Wasze zdanie 
oraz opinia w różnych 

sprawach szkolnych. Będziemy 
konsultować oraz decydować 

wspólnie.



Z własnej nieprzymuszonej woli 
dokonaliśmy wyboru Opiekuna SU 

wśród nauczycieli uczących w 
naszym gimnazjum. Również z 
własnej i nieprzymuszonej woli 
zgodziła się nim być pani Karina 

Skalska-Kwak.



Miłosz Ćwik
Przewodniczący 
samorządu uczniowskiego



Jakub Firlej

Zastępca przewodniczącego 
samorządu uczniowskiego



Kamila 
Kazior
Skarbnik samorządu 
uczniowskiego



Anuka Marażewska



Oskar Dominik


