
Raport z ewaluacji 
wewnętrznej

Uczniowie są aktywni 

w pracy samorządu uczniowskiego



Cel ewaluacji

1. Pozyskanie informacji na temat aktywności samorządowej uczniów i korzyści

z niej wynikających oraz charakteru i skuteczności działań szkoły

podejmowanych na rzecz jej rozwoju.

2. Wskazanie mocnych i słabych stron realizowanych w szkole działań

wspierających aktywność samorządową uczniów oraz wykorzystanie wniosków

w celu doskonalenia działań zachęcających uczniów do podejmowania różnych

form aktywności samorządowej, a zwłaszcza do inicjowania i samodzielnego

realizowaniu działań samorządu uczniowskiego, które będą służyły rozwojowi

uczniów oraz rozwojowi szkoły.



Przedmiot ewaluacji

1. Aktywność samorządowa uczniów - jej formy, powszechność, charakter,

rola w rozwoju uczniów i szkoły.

2. Działania szkoły wspierające rozwój aktywności, inicjatywności, kreatywności

uczniów w realizacji zadań samorządu uczniowskiego.

Obszar ewaluacji 

Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni.



Pytania kluczowe

1. Jak uczniowie rozumieją ideę samorządności, czy znają swoje uprawnienia

i czy z nich korzystają?

2. Jakie formy aktywności w działalności samorządu uczniowskiego - klasowego

i szkolnego - podejmowali uczniowie w I półroczu roku szkolnego 2018/2019?

Czy chętnie uczestniczyli w zaplanowanych działaniach?

3. Jakie działania na rzecz klas i szkoły wynikające z inicjatywy uczniów zostały

zrealizowane, w realizacji których aktywnie uczestniczyli?

4. W jaki sposób samorządowa działalność uczniów wpłynęła na ich rozwój

osobisty oraz szeroko pojętą działalność szkoły?

5. W jaki sposób szkoła wspiera rozwój aktywności samorządowej uczniów

i czy podejmowane działania są skuteczne?



Kryteria ewaluacji

1. Uczniowie jako członkowie samorządu uczniowskiego - znają swoje

uprawnienia i z nich korzystają. ( powszechność)

2. Uczniowie są zaangażowani w realizację zaplanowanych działań samorządu

uczniowskiego w szkole, chętnie w nich uczestniczą.( trwałość)

3. Nauczyciele i wychowawcy stwarzają sytuacje zachęcające uczniów do

podejmowania różnych form aktywności w pracy na rzecz klasy i szkoły.

(skuteczność)

4. Działania szkoły na rzecz wspierania aktywności uczniów w pracy

samorządowej wpływają na wzrost ich zaangażowania w inicjowanie

i realizowanie nowych zadań. (użyteczność)

5. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na

rzecz klasy i szkoły, a działania zainicjowane przez nich są realizowane.

(skuteczność)

6. Uczniowie i szkoła odnoszą korzyści ze współpracy członków samorządu

i podejmowanych przez nich form aktywności. użyteczność)



Grupa badawcza

1. Nauczyciele wychowawcy

2. Opiekunowie samorządu uczniowskiego klas I – III i IV – VIII

3. Uczniowie – przedstawiciele samorządów klas IV-VIII

4. Uczniowie - przewodniczący samorządu szkolnego

5. Uczniowie jednego losowo wybranego oddziału z klas III-VIII

Stosowane metody i narzędzia badawcze

• Analiza dokumentów zastanych ( dokumentacja opiekunów SU klas I-III i IV-VIII - teczka,

Plan pracy SU, Regulamin SU, strona internetowa szkoły, Koncepcja pracy szkoły) > Arkusz

analizy dokumentów

• Wywiad z opiekunami SU > Kwestionariusz wywiadu

• Ankieta dla wychowawców klas > Kwestionariusz ankiety

• Wywiad z przedstawicielami samorządów klas i przewodniczącymi samorządu szkolnego >

Kwestionariusz wywiadu

• Ankieta dla uczniów klas III-VIII > Kwestionariusz ankiety



1. Jak uczniowie rozumieją ideę samorządności, czy znają swoje 

uprawnienia i czy z nich korzystają?

Prezentacja odpowiedzi – ankieta uczniowie

1. Samorząd uczniowski to: III - VI VII- VIII

a) reprezentanci klas - przewodniczący,

jego zastępca, sekretarz - wyłonieni 

w wyborach przez uczniów każdego oddziału,

51,2% 45,8%

b)  wszyscy uczniowie w szkole, 9,3% 8,3%

c) przewodniczący i zastępca

przewodniczącego szkoły wraz 

z nauczycielami-opiekunami samorządu

uczniowskiego

39,5% 45,8%



2. Mam prawo wpływać na to, co dzieje się szkole. III-VI VII-VIII

TAK     41,7% 51,2%

NIE                                          11,6% 25%

NIE WIEM 37,2% 33,3%

3. Zapoznałem/ zapoznałam się 

z Regulaminem samorządu uczniowskiego
III-VI VII-VIII

TAK     36,5% 8,3%

NIE                                          16,3% 29,2%

NIE WIEM/ NIE PAMIĘTAM 39,5% 62,5%



11. Członkowie samorządu uczniowskiego reprezentujący ogół uczniów 

mają prawo przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie w następujących sprawach:

klasy 7 - 8

a) informowania o programie nauczania i  wymaganiach, 12 uczniów

50%

b)   umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 8 uczniów

33,3%

c)   organizacji życia szkolnego, takiej, która umożliwi efektywną  naukę 

oraz rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań, np.

organizacji zajęć dodatkowych, długości przerw międzylekcyjnych,

zadawania prac domowych,

10 uczniów

41,7 %

d)   redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 7 uczniów

29,2%

e)   organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

rozrywkowej zgodnej z  potrzebami uczniów i możliwościami 

organizacyjnymi szkoły, 

6 uczniów

25%

f)    naruszania praw ucznia w szkole. 12 uczniów

50%



1 .Czy przeprowadziła/ przeprowadził Pani/ Pan w bieżącym roku szkolnym lekcję 

lub pogadankę pomagającą zrozumieć uczniom, czym jest samorząd uczniowski 

i jaka jest jego rola?

TAK 100%

NIE  

Ankieta wychowawca



Wnioski

1. Wszyscy wychowawcy biorący udział w badaniu przeprowadzili w swoich oddziałach lekcje na temat

samorządności, ale nieliczni uczniowie w klasach 3 - 6 (9,3%) i 7- 8 (8.3% badanych) wiedzą, że

samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie w szkole i tym samym - osobiście lub przez swoich

przedstawicieli - mają prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Świadomość tego prawa posiada

41,7% respondentów z klas 3 - 6 i 51,2% z klas 7- 8.

2. Tylko 8,3% uczniów z klas 7 - 8 zapoznało się z regulaminem samorządu uczniowskiego, z klas 3 -

6 aż 36,5%.

3. Szczegółowe pytanie dotyczące zakresu uprawnień uczniów, przedstawione grupie badawczej z klas

7- 8 ujawniło, że 50% wie, że może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wnioski

i opinie w sprawie informowania o programie nauczania i wymaganiach oraz naruszania praw ucznia.

Około 42% wie, że może wpływać na organizację życia szkolnego, na przykład: ofertę zajęć

dodatkowych, zadawanie prac domowych, długość przerw. Nieco mniej - 33% sądzi, że może

wnioskować w sprawie umotywowani oceny postępów w nauce i zachowaniu; mniej niż 30% wie,

że ma prawo redagowania gazetki szkolnej oraz wpływania na organizację działalności kulturalnej,

oświatowej, sportowej i rozrywkowej uczniów

4. Wszyscy uczniowie szkoły biorą udział w wyborach przewodniczącego i przewodniczącej oddziału,

przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego samorządu uczniowskiego szkoły, rzecznika praw

ucznia, a ich przedstawiciele - w wyborach opiekunów samorządu uczniowskiego klas starszych

i młodszych. Potwierdza to 15 wychowawców oddziałów, ankiety wypełniane przez uczniów

indywidualnie prezentują inny wynik, zdaniem zespołu prowadzącego ewaluację, będący skutkiem

niezrozumienia pytania wielokrotnego wyboru przez uczniów. Wybory powszechne odbywają się

zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.



2. Jakie formy aktywności w działalności samorządu uczniowskiego –

klasowego i szkolnego –

podejmowali uczniowie w I półroczu roku szkolnego 2018/2019? 

Czy chętnie uczestniczyli w zaplanowanych przez SU  działaniach?

Prezentacja odpowiedzi - ankieta uczniowie

1. W jakich działaniach samorządu uczniowskiego 

czynnie uczestniczyłeś/ uczestniczyłaś? 
III-VI VII-VIII

a) Uchwalaniu regulaminu samorządu uczniowskiego 7 uczniów

16.3%

7 uczniów

29,2%

b)  Wyborach nauczycieli-opiekunów samorządu 12 uczniów

27,9%

11 uczniów

45,8%

c) Wyborach przewodniczącego

i przewodniczącej szkoły
28uczniów

65, 1%

15 uczniów

62,5%

d)    Wyborach rzecznika praw ucznia 14 uczniów

32,6%

10 uczniów

41,7%

e)    Wyborach przedstawicieli samorządu

klasowego
27 uczniów

62,8%

13 uczniów

54,2%



Prezentacja odpowiedzi - ankieta wychowawca

12. W których z poniżej wymienionych działań brali udział uczniowie Pani/Pana 

oddziału?

a) Uchwalaniu regulaminu samorządu uczniowskiego 40%

b) Wyborach nauczycieli-opiekunów samorządu 93%

c) Wyborach przewodniczącego i przewodniczącej szkoły 100%

d) Wyborach rzecznika praw ucznia 93%

e) Wyborach przedstawicieli samorządu klasowego 100%

Prezentacja odpowiedzi – ankiet uczniowie

4. Chętnie uczestniczę w akcjach i działaniach 

proponowanych przez samorząd uczniowski.

III-VI VII-VIII

TAK 58,1% 58,3%

NIE 41,9% 41,7%



Prezentacja odpowiedzi - ankieta wychowawca

13. Jakie jest zaangażowanie uczniów oddziału w akcje samorządu uczniowskiego               

planowane i niezaplanowane- spontaniczne? Aktywny udział biorą w nich:
wszyscy uczniowie 0%

większość uczniów  33%

połowa uczniów 47%

mniej niż połowa uczniów 13%

żaden uczeń 7%

8. Jaka część uczniów jest aktywna w pracy na rzecz klasy?

wszyscy uczniowie

większość uczniów  20%

połowa uczniów 7%

mniej niż połowa uczniów 66%

żaden uczeń 7%

10. Jaka część uczniów jest aktywna w pracy na rzecz szkoły?

wszyscy uczniowie

większość uczniów  

połowa uczniów 27%

mniej niż połowa uczniów 73%

żaden uczeń



Wnioski

1. Brak powszechnej znajomości uprawnień ucznia - jako członka samorządu uczniowskiego -

może wpływać na niewielką aktywność i inicjatywność dzieci i młodzieży - tylko 37,2% uczniów

z klas 3- 6 oraz 20,8% uczniów z klas 7- 8 stwierdziło, że zgłosiło wychowawcy lub

opiekunowi samorządu szkoły propozycje działań na rzecz klasy i szkoły.

2. Uczniowie nie mają poczucia, że ich propozycje i inicjatywy są często realizowane,

o uwzględnieniu propozycji uczniów w planie pracy wychowawcy lub samorządu

uczniowskiego wspomina około 35% badanych z klas 3 - 6 oraz prawie 30% z klas 7- 8.

3. Nauczyciele tylko w 7 przypadkach stwierdzili, że uczniowie ich oddziałów mieli możliwość

przekazać propozycje działań do planu pracy samorządu uczniowskiego lub SKW, często

biorą udział w spotkaniach i pracach tych organizacji, ale nie przedstawiają inicjatyw.



Wnioski

4. Z wypowiedzi przedstawicieli samorządów klas wynika, że 7 oddziałów zgłosiło swoje

propozycje do planu pracy samorządu uczniowskiego szkoły, a 8 oddziałów nie.

Uwzględnione one zostały w niewielkim stopniu, wskazania na – „Tak” dotyczą

6 oddziałów. Do planu pracy samorządu uczniowskiego włączono propozycje

konkurencji w konkursie „Klasa na 6 z plusem” oraz tematycznych dni bez pytania,

na przykład: na niebiesko, na żółto, które zajęły miejsce „Szczęśliwego numerka”.

Inne propozycje nie dotyczyły wydarzeń, imprez oraz działań i zostały pozostawione

bez odpowiedzi. Należą do nich: telefony, automat, higiena, lustra w łazienkach oraz

szafki, więc w ocenie realizacji pomysłów uczniowskich dominuje sformułowanie

– „żaden” - nie został zrealizowany.

5. Ocena aktywności samorządowej uczniów na terenie klasy i szkoły dokonana przez

nauczycieli wychowawców i reprezentantów oddziałów klasowych była zbieżna; według

nauczycieli aktywność w pracy na rzecz klasy przejawia mniej niż połowa uczniów – 10

odpowiedzi, połowa - 1 odpowiedź; większość uczniów jest aktywna w 3 oddziałach;

uczniowie w 64,7% stwierdzili, że aktywnie pracuje mniej niż połowa, po 17,6%

przypadało na wskazania - połowa uczniów oraz większość uczniów.



Wnioski

6. Aktywność w pracy na rzecz szkoły oceniana jest następująco: 11 nauczycieli uznało, że

mniej niż połowa uczniów jest aktywna, 4 dostrzegło aktywność połowy uczniów swojego

oddziału. Włączanie się w akcję samorządu uczniowskiego nauczyciele uznają za praktykę

dotyczącą połowy uczniów - 7 wskazań lub ich większości - 5 wskazań, a w 2 oddziałach

angażuje się mniej niż połowa uczniów, w 1 żaden.

7. Uczniowie klas 3 - 6 w 58% chętnie włączają się w akcje i działania samorządu, podobnie jak

uczniowie klas 7- 8.

8. W działalności samorządów klasowych w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/ 2019

odnotowano liczne inicjatywy realizowane samodzielnie przez oddziały klasowe lub we

współpracy z wychowawcą, były to przede wszystkim tradycyjne, coroczne obchody Dnia

Chłopaka, mikołajek, andrzejek, wigilii klasowej.

9. Nauczyciel opiekun samorządu uczniowskiego klas starszych wskazuje grupę 20 uczniów

zaangażowanych w pracę i akcje samorządu uczniowskiego.



3. Jakie działania na rzecz klas i szkoły wynikające z  inicjatywy uczniów 

zostały zrealizowane, w realizacji których uczniowie aktywnie uczestniczyli?

Prezentacja odpowiedzi - ankieta uczniowie

7. Zgłaszałem/ zgłaszałam wychowawcy lub opiekunowi 

samorządu propozycje działań na rzecz klasy lub szkoły.
III-VI VII-VIII

TAK 37,2 % 20,8 %

NIE 62,8 % 79,2%

8. Zostały one przedyskutowane lub uwzględnione 

w planie pracy wychowawcy klasy lub samorządu 

szkolnego.

III-VI VII-VIII

TAK 34,9 % 29,2
NIE 65,1% 70,8

9. Uczestniczyłem/uczestniczyłam w realizacji 

zgłoszonych przez siebie pomysłów lub współpracując z 

grupą wykonywałem/ wykonywałam zadania na rzecz 

klasy lub szkoły zlecone przez nauczyciela.

III-VI VII-VIII

TAK 34,9% 8,3

NIE 65,1 % 91,7%



10.Uczestniczyłem/uczestniczyłam w rozwiązywaniu 

problemów klasowych?
III-VI VII-VIII

Tak 65,1 % 62,5%

Nie 34,9% 37,5%

Wywiad z opiekunami SU

Jakie propozycje działań uwzględnione w pracy samorządu uczniowskiego zgłosili uczniowie?

Poszczególne konkurencje w konkursie „Klasa na 6+”, Dzień fit.

Które zrealizowano? Jaki był wkład uczniów w ich realizację?

Wszystkie konkurencje do tej pory zaplanowane do realizacji w I półroczu zostały

zrealizowane.

Ankieta nauczyciele
Nauczyciele wychowawcy udzielili obszernych odpowiedzi na dwa pytania dotyczące
aktywności uczniów i realizacji ich inicjatyw oraz jedno określające ich aktywność w procesie
rozwiązywania problemów klasowych:
Jakie inicjatywy uczniowskie zostały zrealizowane samodzielnie przez zespół, jakie przy
Pani/Pana współudziale?
Jakie zaplanowane przez Panią /Pana działania uczniowie zrealizowali samodzielnie?
Jakie problemy rozwiązywali wspólnie uczniowie Pani/Pana oddziału?
Ich zdaniem aktywność uczniów w pracy na rzecz klasy przybiera różnorodne formy, choć
dotyczy wwiększościmniej niż połowy uczniów oddziału.



Wnioski

1. Wśród działań zaplanowanych przez SU klas starszych, dwa są wynikiem inicjatywy

uczniowskiej, nie ma danych na temat sposobu ich realizacji i zaangażowania w nią uczniów.

2. Wychowawcy oddziałów wśród działań zainicjowanych i zrealizowanych przez uczniów

wymienili: stworzenie kontraktu, prowadzenie zabaw integrujących zespół klasowy,

przygotowanie uroczystości klasowych, imprez, wystroju sal, i wróżb andrzejkowych,

poczęstunku dla uczniów, Dnia Języków Europejskich, emisji filmu Głupi i głupszy oraz dyskusji

nad nim, przygotowanie zespołu do debaty szkolnej Uczeń w zreformowanej szkole



4.  W jaki sposób samorządowa działalność uczniów wpłynęła 

na ich rozwój osobisty oraz  szeroko pojętą działalność szkoły?

Prezentacja odpowiedzi – ankieta uczniowie

Przedstaw korzyści wynikające z własnej aktywności i współpracy.

Praca na rzecz klasy i szkoły sprawiła, że :

Klasy III - VI

jestem genialna, nasza klasa się zmienia na lepsze, mam lepszą ocenę z zachowania, miło

spędza się czas, ale to nie dla mnie; mam większą śmiałość, mam satysfakcję, jest więcej akcji

i pomysłów, szkoła jest gorsza, są tablice

(Większość uczniów - 33 na 43 - odpowiadała nie wiem, nie mam pomysłu lub nie potrafiła

wskazać korzyści)

Klasy VII - VIII

szkoła jest lepsza, zawody, pochwały, dostałam lepszą ocenę z zachowania, przyczyniłam się do

rozwoju naszej szkoły i lepszego postrzegania naszej klasy przez innych uczniów i nauczycieli,

uczy mnie to wychodzenia z własną inicjatywą, będą korzyści z nauki, wiem, że umiem

pomagać, czuje się lepszy, jest coraz lepsze zachowanie, mam to gdzieś, nie pamiętam

( 10 na 23 uczniów nie sformułowało korzyści lub stwierdziło, że nic im aktywność i współpraca

nie dała)



Wnioski

1. Nauczyciele wychowawcy wśród korzyści wynikających z aktywności i współpracy uczniów

wymieniają najczęściej: integrację zespołu klasowego, świadomość życia we wspólnocie,

dostrzeganie potrzeb innych, wzrost poczucia odpowiedzialności, umiejętności współdziałania

w zespole, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

2. Dzięki aktywności samorządowej uczniowie mogą postrzegać szkołę jako miejsce, w którym

mogą realizować swoje pomysły, wzrasta ich poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za dobro

szkoły, aktywni, umiejący współpracować ze sobą uczniowie przyczyniają się do spadku agresji,

zachowań negatywnych, wzrostu bezpieczeństwa, nabywając umiejętności od najmłodszych lat,

w starszych klasach będą świadomie podejmować decyzje, planować realizację działań dla

dobra społeczności szkolnej, aktywność to dobra promocja szkoły, postawy wolontariackie.

3. Uczniowie wśród korzyści wynikających z aktywności samorządowej na rzecz klasy i szkoły

wymieniają możliwość uzyskania lepszej oceny z zachowania, ale także satysfakcję, pewność

siebie, miłą formę spędzania czasu, pochwały, umiejętność wychodzenia z własną inicjatywą,

świadomość, że umie się pomagać, poczucie bycia dobrym człowiekiem, możliwość

przyczynienia się do rozwoju szkoły i lepszego postrzegania klasy przez innych, niestety

większość uczniów nie umie nazwać korzyści.



5. W jaki sposób szkoła wspiera rozwój aktywności samorządowej uczniów 

i czy podejmowane działania są skuteczne?

Prezentacja odpowiedzi - ankieta nauczyciel

2. Czy zachęcała/ zachęcał Pani/ Pan uczniów oddziału do zgłaszania propozycji działań i  

tematów uwzględnionych w planie pracy wychowawcy klasowego?

TAK 93%

NIE 7%

Analiza dokumentów miała udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy działania wspierające aktywność

uczniów na terenie szkoły, w tym aktywność samorządową, mają charakter zorganizowany

i systematyczny, są planowane, monitorowane i efektywne?

Dokonano analizy Koncepcji pracy szkoły, Regulaminu samorządu uczniowskiego i strony internetowej

szkoły, Nie przedstawiono zespołowi odrębnej dokumentacji działań samorządu uczniowskiego,

wnioski zostały oparte o wywiad z nauczycielem opiekunem SU. Uwzględniono również informacje

uzyskane z arkuszy wywiadu z nauczycielami – wychowawcami klas.



Wnioski

1. Analiza dokumentów wykazała, że w Koncepcji pracy szkoły znajdują się zapisy dotyczące wspierania

aktywności uczniów. Jednym z kierunków rozwoju szkoły jest: aktywizowanie społeczności

uczniowskiej, intensyfikacja działalności samorządowej, wolontariat, promocja osiągnięć uczniów, udział

w dokumentowaniu życia szkoły, kształcenie umiejętności społecznych.

2. Wśród zadań do realizacji znalazły się: rozwijanie demokracji i samorządności w szkole poprzez

wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach, na przykład: cykliczne spotkania

przedstawicieli samorządu uczniowskiego z dyrektorem szkoły, uwzględnianie inicjatyw w planie

samorządu i szkoły, udział uczniów w debatach, realizowanie corocznych cyklicznych działań, które
mają różnorodne walory wychowawcze - integrujące, tworzące poczucie wspólnoty.

3. Regulamin samorządu uczniowskiego w celach działania samorządu zawiera zapis: Kształtowanie

umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej. Do zadań

samorządu włączono: wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania

się działalność szkoły oraz udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych

w porozumieniu z koordynatorem SKW i dyrektorem szkoły. Samorząd uczniowski ma prawo do

podejmowania działań z zakresu SU, wolontariatu w tym prawo do własnych inicjatyw

w porozumieniu z dyrektorem i SKW.

4. Z powyższych zapisów wynika, że działania wspierające aktywność uczniów na terenie szkoły

w tym aktywność samorządową powinny mieć charakter zorganizowani systematyczne, być planowane,

monitorowane i efektywne. Dotyczą one wszystkich pracowników szkoły, chociaż zadania szczegółowe i
osoby odpowiedzialne nie zostały tam wskazane.



Wnioski

5. W analizowanych dokumentach nie zostały określone zasady wspierania aktywności

uczniów, w tym zgłaszania i wprowadzania w życie ich inicjatyw, sposób prowadzenia

działań wspierających lub plan takich działań, ani też uwagi o sposobie pozyskiwania

środków lub zasobów umożliwiających realizację inicjowanych przez uczniów

przedsięwzięć, czy też uwagi o sposobie monitorowania aktywności uczniów, warto

zastanowić się, czy takie ustalenia są niezbędne.

6. Nauczyciele wychowawcy i opiekunowie samorządu uczniowskiego wspierają aktywność

uczniów w pracy na rzecz klasy i szkoły na różne sposoby. Uczniowie wśród form

motywowania wymieniają: rozmowy, pochwały, punkty uwzględniane w ocenie zachowania

i na świadectwie, propozycje różnych akcji, możliwość wygrania dofinansowania do wyjścia

klasowego, obietnica świetnej zabawy, aktywne przerwy, karteczki na tablicach

informacyjnych, zachęty: spróbujcie, pomyślcie stwierdzenia: w szkole nic się nie dzieje.

7. W ankiecie 60,5% uczniów klas 3- 6 stwierdziło, że wychowawca zachęcał ich do zgłaszania

propozycji działań, wyjść, wycieczek i innych form aktywności na rzecz klasy lub szkoły,

w klasach 7- 8 aż 66,7% uczniów takiej odpowiedzi udzieliło. Niestety, w realizacji

zgłoszonych pomysłów we współpracy z grupą lub w wykonywaniu zadań na rzecz klasy lub

szkoły zleconych przez nauczyciela uczestniczyło tylko 35% uczniów z klasy 3 - 6 i 83%

uczniów z klas 7- 8, co wskazuje na ich małą aktywność, która może być wynikiem braku

właściwej motywacji, braku efektywnych działań szkoły lub braku umiejętności oddawania

inicjatywy uczniom.



Wnioski

8. Znacznie większa grupa uczniów - 65% z klas 3 - 6 i 62,5% z klas 7- 8

uczestniczyła w rozwiązywaniu problemów klasowych - w ten sposób prezentując

swoją aktywność, co potwierdzili w swoich ankietach nauczyciele.

9. W ankietach wychowawców klas wśród już stosowanych zostały zaprezentowane pomysły

aktywizowania uczniów w pracy samorządu uczniowskiego klasy i szkoły, na przykład:

tworzenie tablicy aktywistów SP3, nagradzanie słodkim poczęstunkiem, zorganizowanie dnia

odwróconych lekcji w tym dniu uczniowie będą przygotowywać i prowadzić zajęcia lekcyjne,

włączanie uczniów w redagowanie wpisów umieszczanych na stronie szkoły, organizowanie

przez uczniów konkursów zabaw dla społeczności uczniowskiej zgodnie z jej

zainteresowaniami i potrzebami, włączanie uczniów w organizowanie zebrań samorządu

uczniowskiego przez kontakty przewodniczących z członkami samorządów klasowych

powierzenie im obowiązku zbierania inicjatyw zachęcania do ich zgłaszania prezentacji

propozycji opiekuna samorządu uczniowskiego, a w młodszych klasach ograniczenie roli

rodzica w przygotowaniu imprez klasowych. Równie ciekawe jest działanie przykładem



REKOMENDACJE

1. Zaplanować i we współpracy zrealizować działania służące efektywnym

wspieraniu aktywności samorządowej wszystkich uczniów, zwrócić

szczególną uwagę na sposób rozbudzania i wykorzystywania ich

inicjatywności, kreatywności, samodzielności.

2. Jeśli okaże się to konieczne/niezbędne dokonać modyfikacji planu pracy SU

lub planów pracy wychowawców klas.

3. Wspieranie aktywności oprzeć na konkretnych działaniach, włączyć

w ich projektowanie i realizację uczniów.


