
       Takiej dyskusji jeszcze w szkole nie mieliśmy, a jej uczestnicy z pewnością wyszli z przekonaniem, że 
rozmawiać trzeba, bo to jedna z form demokratycznego życia. Uczniowie naszego Gimnazjum Integracyjnego postano-
wili zmierzyć się z tematem: JAK SZKOŁA W PRAKTYCE MOŻE UCZYĆ POSTAW OBYWATELSKICH I JAKA 
JEST ROLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO? Zaprosili dyrekcję szkoły, przedstawicieli Samorządu Uczniowskie-
go oraz uczniów klasy I i II. 

SZKOLNA DEBATA  
 

 Do dyskusji wprowadziła nauczycielka historii, pani Renata 
Pruska- Nieroda. Debatą kierowało dwóch uczniów: Konrad Matys z 
kl. III g oraz Bartłomiej Wójt z Ig.   
 Spotkanie rozpoczęło się od próby odpowiedzi na pytania 
związane z obszarami życia szkolnego, w których ważna jest rola 
samorządu uczniowskiego, o ograniczeniach w działaniu w ramach 
uczniowskich inicjatyw oraz zadaniach nauczycieli  w zakresie nauki 
postaw obywatelskich. Następnie zaproszono uczniów i nauczycieli 
do wypisania na planszach określeń związanych z hasłem: samo-
dzielność. Najczęściej podawano się tu podobne sformułowania: 
odpowiedzialność, otwartość, kreatywność, zaufanie, współpraca, 
pomysł, ambicja czy odwaga. We wpisach nauczycieli pojawił się 
także dodatkowy element: plan działania.  

I na ten właśnie czynnik w swoim głosie w dyskusji 
szczególnie zwróciła uwagę pani dyrektor Ewa Sowa.  
 
Podkreśliła, 

że korzystanie z demokracji, samorządność (także ta 
szkolna) wymaga przemyślanego działania. Zachęciła 
przedstawicieli SU do częstszych kontaktów z dyrekcją, 
wspólnego wypracowania planu na dany rok, dzielenia 
się propozycjami.  
 Kolejnym etapem w debacie było pytanie: Po co 
nam Samorząd Uczniowski? W toku dyskusji okazało 
się, że uczniowie nie zawsze doceniają prawo do demo-
kracji, a na pewno muszą się tego jeszcze uczyć, gdyż 
większość nie miała wystarczającej wiedzy na temat 
planowanych działań SU na ten rok szkolny, a i człon-
kowie samorządu nie do końca byli zadowoleni ze 
współpracy między sobą. To kolejny dowód, jak bardzo 
takie rozmowy są potrzebne.    

Następnie przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 30 gimnazjalistów na temat szkolnej sa-
morządności oraz dokonano próby podsumowania debaty. Wypracowano kilka wniosków: 

 
� Częściej występować z różnymi 

inicjatywami. 
� Lepiej współpracować z dyrekcją szkoły. 
� Opracowywać szczegółowy roczny plan 

działań. 
� Częściej dyskutować np. w formie debat. 
� Powołać Rzecznika Praw Ucznia.  

 
      Do tych wniosków p. Renata Pruska- Nieroda dorzuciła 
prośbę o większą troskę uczniów o ład, porządek w szkole oraz 
jej bazę i wyposażenie, które uatrakcyjnia naukę, podnosi 
jakość nauczania. Natomiast p. Ewa Sowa przypomniała o 
potrzebie szacunku uczniów i większej kultury w stosunku do 
pracowników obsługi.   

 Debatę na pewno należy uznać za potrzebną. Czy owocną- czas pokaże. Poczyniono pierwsze kroki w kie-
runku okre ślenia wniosków do dalszej pracy szkolnego samorządu. Spokojna, rzeczowa dyskusja z pewnością dała 
wskazówki do pracy zarówno uczniom jak i nauczycielom. A prowadzącym debatę- Konradowi i Bartkowi, jak si ę 
później okazało, przyniosła dodatkowo zaproszenie na XVIII Sesj ę Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. 
                                                                                                                                                                             Red. 
  


