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Wstęp 

 
 

„ …Organizacja samorządności  w szkole polega na tym, 
By oddać w ręce młodzieŜy ich sprawy tak, by realizując własne cele, 
Stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im 
szkoła…” 
 
 
 

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla 
dobra wspólnego i przygotowanie do Ŝycia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą 
formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność 
samorządu uczniowskiego. 

Istota samorządności odnosi się najczęściej do wyŜszych klas szkoły podstawowej, 
gimnazjalnej i średniej, gdyŜ uczniowie powinni osiągnąć odpowiedni poziom dojrzałości 
społeczno-moralnej. Zatem samorządność nie jest łatwym i prostym procesem 
wychowawczym. Istnienie  samych organizacji nie świadczy jeszcze o podjętej 
samorządności. Na nią bowiem składają się pewne, róŜnorodne formy działania, a  ich 
efektów moŜna spodziewać się po pewnym, nawet kilkuletnim czasie. 

Szkoła podstawowa jest pierwszym etapem spotkania dzieci  i młodzieŜy z pojęciem 
samorządności, czyli z moŜliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej                
i współpracowania z nauczycielami. Dlatego teŜ na tym etapie kształcenia uczniowie zostają 
wdroŜeni do samodzielności, zapoznani z moŜliwościami tworzenia, współpracy, 
nawiązywania dialogu, z umiejętnością dąŜenia do dobra wspólnego oraz                                  
z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.  

Aby sprostać tym zadaniom opracowałam program mający lepiej i skuteczniej zapoznać 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu z ideą samorządności. 

 
 
 
 
 
 



 
ZałoŜenia programu. 

 
 
Program ten został przygotowany na podstawie planu pracy szkoły, głównych jej 

kierunków działań, harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce 
programów: wychowawczego, ścieŜek międzyprzedmiotowych oraz na podstawie analizy 
działań dydaktycznych, wychowawczych, jakie podejmowane były przez ostatnie lata, a takŜe 
na podstawie planów pracy samorządu uczniowskiego szkoły. Program ten stanowi 
kwintesencję kluczowych działań podejmowanych do realizacji przez uczniów  SP nr 6 w 
Zamościu. 

Niemałego znaczenia przy tworzeniu tego programu miały wnioski i spostrzeŜenia 
dzieci i młodzieŜy, a zwłaszcza członków szkolnego samorządu uczniowskiego. 

Program przedstawia ogólny roczny plan działalności samorządu uczniowskiego wraz z 
propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez, konkursów, zbiórek, 
udzielanej  pomocy. 

Uwzględniono w nim poziom rozwoju dzieci i ich potrzeby  wynikające               z 
aspektów środowiskowych, marketingowych czy mody. Dlatego teŜ w zaleŜności od potrzeb 
moŜe być on modyfikowany i dostosowywany do danej grupy uczniów. 

Podstawowa grupa dzieci, której program dotyczy są uczniowie klas IV – VI. Nie mniej  
jednak niektóre działania mogą być realizowane przez uczniów kształcenia zintegrowanego. 

 
Zadania programu mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.  

 
 
 

Cele działania SU w szkole 
 

1. Aktywizowanie Ŝycia społecznego w szkole. 

2. Ukształtowanie zainteresowań Ŝyciem i działalnością społeczną. 

3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie 

(liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, 

podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu). 

4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania 

wolnego czasu. 

5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich 

realizację. 

6. Rozwijanie poczucia przynaleŜności do społeczności szkolnej. 

7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania. 



 
Cele programu. 

 
 

Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów , 
rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę niski poziom 
dojrzałości społeczno-emocjonalnej uczniów szkoły podstawowej idea samorządności będzie 
wprowadzana poprzez: 

• uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,  
• organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu 

uczniowskiego lub innych nauczycieli,  
• analizowanie przez uczniów podjętych działań. 

Program uwzględnia bogate i wszechstronne tradycje szkolne, środowiskowe, religijne, 
patriotyczne, w których dzieci uczestniczą w sposób aktywny i zaangaŜowany. Działania 
zawarte w tym programie stanowią źródło Ŝyciowych doświadczeń ucznia. Niektóre z nich 
wyzwalają spontaniczną aktywność dzieci i umoŜliwiają podejmowanie pewnych działań oraz  
wielu róŜnych ról społecznych. 

 
 
 

Szczegółowe cele programu. 
 

• Uczenie się przez dzieci i młodzieŜ demokratycznych form współŜycia 
społecznego. 

 
• Ukształtowanie się u uczniów postaw świadczących o gotowości do 

bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi. 
 

• Rozumienie przez uczniów odpowiedzialności, prawa do odrębności przekonań, 
tolerancji dla innych. 

 
• Pojmowanie znaczenia prawdziwego autorytetu. 

 
• UwraŜliwianie na potrzeby innych.  

 
• Umocnienie się w przekonaniu o waŜności jednostki i grupy. 

 
 

 
 



 
 

Pośrednimi korzy ściami z realizacji programu są: 
 

• Naturalne powstawanie wewnątrzgrupowych norm moralnych. 
 

• Stworzenie u uczniów poczucia posiadania równych szans z innymi 
członkami grupy. 

 
• Wzajemne wspieranie się uczniów, współdziałanie. 

 
• Ponoszenie odpowiedzialności za losy jednostek i grupy. 

 
• Tworzenie się zespołów uczniowskich uwzględniających podobne 

zainteresowania, cechy charakteru, potrzeby. 
 

• Wyodrębnienie się liderów. 
 

• Powstawanie i funkcjonowanie przedstawicielstwa uczniów  w postaci 
organów samorządowych. 

 
• Przechodzenie od postaw biernych do czynnych. 

 
• Pojawienie się warunków samokontroli, samooceny i samodyscypliny. 

 
 



 
Działania programu 

 
Działania programowe realizujące cel wdraŜania uczniów do samorządności, w głównej 

mierze oparte są na kalendarzu szkolnym i dotyczą zadań związanych z tradycjami 
szkolnymi. Inne działania wynikają z potrzeb chwili. Do nich naleŜą zbiórki pieniędzy na 
rzecz potrzebujących lub na realizację własnych celów.  
 
 
Zadania Działania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Wybór Rad 
Klasowych 

Klasy poprzez 
głosowanie wybierają 
swoich 
przedstawicieli. 

Wrzesień 
2006r 

Wychowawcy klas 

2. Uczestnictwo w 
zebraniach SU 

Przedstawiciele klas 
uczestniczą w 
zebraniach SU i 
przedstawiają swoje 
propozycje. 

KaŜdego 
miesiąca 

Wychowawcy klas 

3. Organizowanie 
pomocy koleŜeńskiej dla 
uczniów mających 
kłopoty w nauce i 
zachowaniu. 

Uczniowie, którzy 
osiągają wysokie 
średnie pomagają 
uczniom słabszym. 

W razie 
potrzeby 

SU , Rady Klasowe 

Organizowanie imprez 
wewnątrzklasowych. 

Imprezy 
okolicznościowe, np. 
Dzień Chłopaka, 
Dzień Kobiet, 
Mikołajki, itp. 

Wg. 
Kalendarza 
imprez 
szkolnych 

Rady klasowe, 
wychowawcy klas 

5. Dbanie o porządek w 
salach lekcyjnych. 

Przestrzeganie 
obowiązków 
dyŜurnego, konkursy 
na najładniejszą klasę 

Cały rok Rady Klasowe, 
wychowawcy klas 

6. Systematyczne 
redagowanie gazetek w 
salach lekcyjnych. 

Wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za 
przygotowanie 
gazetki, wystawki prac 
uczniów, kącik 
patrona szkoły, 
konkursy na 
najciekawszą gazetkę 
klasową 

Na bieŜąco Rady klasowe, 
wychowawcy klas 

7. Zapoznanie klas z 
systemem oceniania. 

SU zapoznaje Rady 
Klasowe z ocenianiem 
stopniowych oraz z 
Planem 
Wychowawczym 
Szkoły. 

Wrzesień 
2006r 

SU, Rady Klasowe, 
Wychowawcy Klas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Praca 
 
 
 rad 
 
 
 klasowych 

8. Wywiązywanie się 
klas z przydzielonych 
zadań wynikających z 
planu pracy szkoły. 

Przygotowanie 
sprawozdania z 
dyŜurów, 
organizowanie 
uroczystości. 

Na bieŜąco Rady Klasowe, SU, 
Wychowawcy Klas 

 
 
 

1. Prowadzenie 
dokumentacji SU 

Prowadzenie zeszytu 
protokołów, 
sprawozdań z 

Protokolant, 
opiekun SU 

Aktyw SU 



Zadania Działania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 
konkursów, zeszytu 
dyŜurów. 

2. Podsumowanie 
wyników w nauce za I 
semestr, prezentacja 
wyników nauczania „ 
Nasi najlepsi” 

Zebranie list z 
najlepszymi uczniami 
od wychowawców 
klas, wywieszenie na 
gazetce SU 

Koniec 
pierwszego 
semestru 

Rzecznik Praw Ucznia, 
aktyw SU 

3. Systematyczne 
redagowanie gazetki 
samorządowej 

Aktyw SU dba o 
aktualizację ściennej 
gazetki, którą 
przygotowuje klasa 
dyŜurująca( tematykę 
ustalają uczniowie). 

Na bieŜąco SU, Klasy dyŜurujące 

4. Dbałość o 
przestrzeganie statutu i 
regulaminu SU przez 
uczniów i nauczycieli. 

Aktyw SU i Rzecznik 
Praw Ucznia dbają o 
przestrzeganie 
regulaminu SU, 
informują Dyrektora 
szkoły o swoich 
spostrzeŜeniach. 

Cały rok Opiekun SU i 
Rzecznik Praw Ucznia 

5. Aktywne 
uczestnictwo w 
Sejmikach 
Samorządowych szkół 
podstawowych w 
Zamościu. 

Przygotowanie 
tematów do 
sprawozdania z pracy 
SU, współpraca z SU 
innych szkół 
podstawowych 

Na bieŜąco Opiekun SU, aktyw 

6. Uczestnictwo w akcjach przeprowadzanych 
przez PCK, Jurka Owsiaka i MDK „ Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy” i innych akcjach 
charytatywnych wynikających z potrzeb szkoły. 
Zorganizowanie zbiórek darów dla dzieci z 
najuboŜszych rodzin, zbiórek pienięŜnych dla 
potrzebujących pomocy. 

Według 
potrzeb 

SU, opiekun SU, Rady 
Klasowe, 
wychowawcy klas 

7. Organizacja dyskotek 
szkolnych  

Organizowanie 
dyskotek szkolnych 
jako sposobu 
zapobiegającego 
patologiom i 
uzaleŜnieniom 

Na bieŜąco Opiekun SU, 
wychowawcy klas 

 
 
Praca  
 
 
aktywu  
 
 
Samorządu  
 
Uczniów 

8. WdraŜanie zasady 
szacunku dla 
pracowników szkoły  

Składanie Ŝyczeń 
okolicznościowych 
nauczycielom, 
emerytom, 
pracownikom 
administracji 

Na bieŜąco Opiekun SU, SU 

1.Wspólne 
programowanie pracy 
SU 

Układanie i 
omawianie 
poszczególnych 
punktów planu pracy 
SU, ustalenie listy klas 
dyŜurujących w 
poszczególnych 
miesiącach, zadań 
wynikających z planu 
pracy szkoły. 

Wrzesień 
2006r 

SU, opiekun SU, 
wychowawcy klas 

 
Organizacja  
 
pracy SU  
 
w nowym 
 
 roku  
 
szkolnym 

2.Ustalenie terminów 
spotkań Rad Klasowych 
oraz prezentacji 

Przygotowanie 
pisemnych 
sprawozdań z dyŜurów 

Na bieŜąco Opiekun SU, aktyw 
SU, Rady Klasowe, 
wychowawcy klas 



Zadania Działania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 
 sprawozdań raz w miesiącu 

1. Poznanie Statutu 
Szkoły i przestrzeganie 
jego postanowień( 
Prawa i obowiązki 
Ucznia). 

Zapoznanie uczniów 
ze Statutem Szkoły( 
konkurs dotyczący 
znajomości praw i 
obowiązków ucznia) 

Cały rok Wychowawcy klas, 
Rady Klasowe 

2. Zapoznanie młodzieŜy 
z regulaminem SU 

Uczniowie zapoznają 
się z regulaminem SU 
na początku roku 
szkolnego , omawiają i 
analizują  

Cały rok Opiekun SU, 
wychowawcy klas 

3. Utrwalanie zasad 
przyjaźni i pomocy 
koleŜeńskiej. 

Tematyka spotkań 
obejmuje współpracę 
międzykoleŜeńską, 
pomoc słabszym 

Cały rok  

4. Ustalenie i 
przestrzeganie dyŜurów 
przez uczniów. 

Klasa ustala kolejność 
dyŜurów przy 
drzwiach wejściowych 
i umieszcza listę na 
tablicy 

Na bieŜąco Wychowawcy klas, 
Rady klasowe 

5. Udział w 
przygotowaniu 
uroczystości szkolnych. 

Uczniowie pracują z 
wychowawcami klas 
wg. Planu uroczystości 
szkolnych. 

Cały rok Wychowawcy klas, 
Dyrektor szkoły, SU 

6. Klasa dyŜurująca 
wykonuje gazetkę 
ścienną na aktualny 
temat wg. Zainteresowań 
młodzieŜy. 

Uczniowie sami 
decydują o tematyce 
przygotowywanej 
przez siebie gazetki: 
wystawka prac 
uczniów danej klasy, 
tematyka 
okolicznościowa 

Cały rok Aktyw, opiekun SU, 
Rady klasowe 

7. Dbałość o higienę, 
estetykę szkoły, 
przestrzeganie zasad 
gospodarności. 

Konkurs na 
najładniejszą gazetkę 
ścienną w klasie, 
konkurs na najczyściej 
i najestetyczniej 
utrzymaną salę 
lekcyjną. 

Cały rok SU, nauczyciel sztuki 

 
 
 
 
Rozwijanie  
 
 
Samorządności 
 
  
u uczniów 

8. Zapoznanie uczniów z 
ich prawami „ 
Konwencja Praw 
Dziecka”. 

Ankieta: „ Czy znam 
swoje prawa?” 

Styczeń 2007r Opiekun SU, 
wychowawcy klas 

Popularyzacja 
wiedzy  
o regionie 

1.Konkurs wiedzy o 
Zamościu. 

„ Czy znam zabytki 
kultury w swoim 
mieście?” 

Marzec 2007r Nauczyciele przyrody, 
SU 

 
 
 
Kształtowanie  
 
uczucia  
 
godności  
 
narodowej  
 

1.Aktywny udział w 
uroczystościach 
szkolnych, 
pozaszkolnych 
akademiach, apelach 

Udział młodzieŜy, 
przygotowanie 
uroczystości, udział 
pocztu sztandarowego 
w uroczystościach 
państwowych:  

• Obchody 67 
rocznicy 
napaści 
hitlerowskiej 
na Polskę, 

Na bieŜąco SU, wychowawcy klas, 
opiekun SU, opiekun 
pocztu sztandarowego 



Zadania Działania Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 
• Obchody 67 

rocznicy 
napaści 
sowieckiej  

      na Polskę, 
• Udział pocztu 

sztandaroweg
o w 
obchodach 
Święta 
Odzyskania 
Niepodległoś
ci przez 
Polskę , 

• Udział pocztu 
sztandaroweg
o w 
obchodach 
Święta 
Konstytucji 3 
Maja , 

i potrzeby  
 
spełniania  
 
obowiązków  
 
obywatelskich. 

2.Poznawanie historii 
kraju, omawianie 
aktualnych wydarzeń 
politycznych 
 i gospodarczych. 

Przygotowywanie 
notatek, referatów 

Na bieŜąco Nauczyciel historii, 
wychowawcy klas 

Zapobieganie 
powstawaniu zjawisk 
patologii społecznej 
wśród uczniów 

1. Uświadamianie 
szkodliwości palenia 
tytoniu, picia alkoholu, 
uŜywania narkotyków 

Referaty, prelekcje, 
konkursy plastyczne 

 Wychowawca klasy, 
opiekun SU 

 


