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Braki w informowaniu przez rady samorządów 

uczniowskich o swoich działaniach oraz unikanie przez 

nie odpowiedzi na prośby o udostępnienie informacji na 
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1.Wybór i opis problemu 

Braki w informowaniu przez rady samorządów uczniowskich o swoich 

działaniach oraz unikanie przez nie odpowiedzi na prośby o udostępnienie informacji 

na ich temat – to jest temat mojego projektu. Wybrałem go, ponieważ dotyczy on 

wszystkich uczniów - członków społeczności szkolnej - członków samorządu 

uczniowskiego, który wbrew błędnej opinii wcale nie ogranicza się do członków rady 

samorządu uczniowskiego – reprezentantów spraw uczniowskich. Samorządy szkolne 

to pierwszy organ, w którym możemy działać na rzecz naszej społeczności oraz, który 

zajmuje się sprawami, które nas uczniów bezpośrednio dotyczą.  

2.Pytania badawcze i ich wyjaśnienie  

1) W jaki sposób rady samorządów uczniowskich szkół w mojej gminie  

dokumentują swoją działalność? 

To pytanie odnosi się do dokumentowania przez członków rady SU swoich 

działań. Powinny one to robić i udostępniać informacje o swojej działalności  

np. protokoły z posiedzeń rady samorządu uczniowskiego powinny zamieszczać na 

szkolnych stronach BIP. Niestety niski jest odsetek szkół, które posiadają BIP 

(Biuletyn Informacji Publicznej), a jeszcze niższy tych, które umieszczają tam 

dokumenty związane z samorządem uczniowskim. 

2) Czy rady samorządów uczniowskich szkół w mojej gminie informują o swojej 

działalności? 

To pytanie jest w tym projekcie kluczowe, odnosi się ono do jednej  

z podstawowych wartości – Prawa Dostępu do Informacji. Niestety często tak się 

dzieje, że członkowie rady SU zamiast integrować się z pozostałymi uczniami, którzy 

także są członkami SU, żyją niejako własnym życiem; tworzą inicjatywy i projekty,  

o których część uczniów nie ma pojęcia. Dlatego tak ważne jest odpowiednie 

informowanie przez członków rady SU o swojej działalności. Jest to podstawa istnienia 

instytucji Samorządu Uczniowskiego. Rada SU, która nie informuje o swoich 

działaniach i projektach nie ma racji bytu, ponieważ nie służy uczniom, a członkom 

tejże rady.  

3) W jaki sposób rady samorządów uczniowskich szkół w mojej gminie reagują 

na anonimowe prośby dotyczące udostępniania informacji na ich temat? 

To pytanie zostało postawione w celu sprawdzenia, czy jeśli już rada SU dzieli 

się informacjami na swój temat, to czy zrobi to też jeśli odbiorcą będzie ktoś z poza 

społeczności szkolnej. Powołując się na istnienie i ratyfikowanie Prawa Dostępu do 

Informacji ma on takie prawo, lecz to praktyka pokaże czy jest ono przestrzegane. 

   

 

Pojęcia rada samorządu uczniowskiego i rada SU używam w swoim projekcie zamiennie. W 

wielu szkołach przyjęło się aby skrótowo zapisywać pojęcie „samorząd uczniowski” w formie  „SU” 
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3.Grupa badawcza i populacja 

Populacja brana pod uwagę w projekcie 

W każdej szkole powinna znajdować się rada samorządu uczniowskiego, dlatego 

też każda szkoła spełniała wymagania mojego projektu; natomiast ja wybrałem tylko 

te znajdujące się w mojej gminie, aby zbadać jak ten problem wygląda w mojej 

lokalnej społeczności. Dodatkowo wybrałem tylko rady SU w szkołach podstawowych 

gimnazjach – czyli placówkach dla, których organem prowadzącym jest gmina. 

 Grupa badawcza 

Grupa badawcza mojego projektu to rady samorządów uczniowskich w: 

 4 szkołach podstawowych 

 1 gimnazjum 

 1 zespole szkół: szkoła podstawowa i gimnazjum 

W sumie 6 rad SU w sześciu placówkach oświatowych. 

 

4.Opis przebiegu badania 

1. 01.12.15 – sprawdzenie na stronach internetowych szkół, czy posiadają BIP 

(Biuletyn Informacji Publicznej) i czy na jego łamach umieszczają protokoły z 

posiedzeń rady SU. 

2. 03.12.15 - wysłałem do szkół anonimowego e-maila z prośbą o udostępnienie 

dokumentów dotyczących samorządu szkolnego. 

3. 08.12.15 – z powodu braku odpowiedzi ze strony 5 szkół ponownie wysłałem 

prośbę. 

4. 11.12.15 - osobiście zjawiłem się w szkołach i poprosiłem o wgląd do dokumentów 

dotyczących samorządu szkolnego tj. 

a. Protokołu z ostatniego posiedzenia Rady SU w roku szkolnym 2014/2015; 

b. Protokołu z pierwszego posiedzenia Rady SU w roku szkolnym 2015/2016; 
c. Sprawozdania finansowego Rady Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 

2014/2015  

d. Protokołu z wyborów od Rady Samorządu Uczniowskiego; 
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5.Wyniki badania podstawowego 

Na 6 szkól gminie połowa posiada BIP, natomiast tylko jedna z nich umieszcza 

tam protokoły z posiedzeń rady SU. 

Na 6 szkół tylko 3 posiadają zakładkę na stronie internetowej poświęconą 

samorządowi uczniowskiemu. A tylko jedna szkoła w mojej gminie umieściła aktualną 

listę członków rady SU. Na żadnej ze szkolnych stron internetowych nie znalazłem 

jakichkolwiek informacji dotyczących ich działalność. Żadna ze szkół nie umieściła też 

protokółów z posiedzeń rady  

 

Tabela przedstawiająca wyniki badania. 

 

 Udostępniło  Nie udostępniło Nie prowadzi 

Protokoły  4 2 - 

Wybory do rady SU 4 2 - 
Sprawozdanie finansowe 1 3 2 

 

Cztery szkoły udostępniły mi sprawozdania z posiedzeń rady samorządu 

uczniowskiego (ostatniego w roku szkolnym 2014/2015 i pierwszego w roku szkolnym 

2015/2016) oraz protokoły z wyborów do rady SU. 

Tylko jedna szkoła udostępniła sprawozdanie finansowe  za rok szkolny 

2014/2015. Natomiast w dwóch szkołach samorząd uczniowski nie dysponuje swoimi 

pieniędzmi – jest w całości finansowany przez radę rodziców. Trzy szkoły nie 

udostępniły mi na ten temat informacji. 

 Na anonimowego e-maila odpowiedziała tylko jedna szkoła – negatywnie. 
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6.Analiza wyników badania podstawowego 

Z zebranych przeze mnie materiałów wynika, że choć wszystkie samorządy, 

które udostępniły mi informacje, dokumentują swoją działalność, to jednak wiele 

szkół nie chciało udostępniać mi ich, jako osobie spoza społeczności szkolnej. 

Niekiedy szkoły zasłaniały się obowiązkiem ochrony danych osobowych. Nie było 

to jednak w mojej ocenie uzasadnione ponieważ np. w sprawozdaniach finansowych 

nie występują żadne dane wymagające ochrony. Nawet jeśli, to idąc śladem innych 

placówek, które prosiłem o to samo, można było zakreślić nazwiska czarnym 

markerem. 

Czasami spotykałem się z odmową. Szkoła prosiła mnie o zaświadczenie na 

piśmie w jakim celu potrzebuje podane dokumenty. Było to nieodpowiednie 

zachowanie z ich strony; Prawo Dostępu do Informacji gwarantuje prawo zadania 

komunikatywnego pytania i oczekiwania na odpowiedź. Wszystkie moje działania były 

zgodne z prawem – nie prosiłem szkoły o żadne dokumenty odnoszące się do 

konkretnych uczniów czy nauczycieli, ale o dokumenty przygotowane dla społeczności 

szkolnej i przez społeczność szkolną. Nawet jeśli ja do tej szkoły nie uczęszczam i nie 

uczęszczałem, informacje, o które prosiłem powinny być ogólnodostępne. 

Podobna sprawa tyczy się anonimowych maili z prośbą o udostępnienie:  

Protokołu z ostatniego posiedzenia Rady SU w roku szkolnym 2014/2015;  

Protokołu z pierwszego posiedzenia Rady SU w roku szkolnym 2015/2016; 
Sprawozdania finansowego Rady SU za rok szkolny 2014/2015; 

Protokołu z wyborów od Rady Samorządu Uczniowskiego; 

podpisanych „xyz” .Były one w większości ignorowane. Kiedy przyszedłem do szkół 

spotykałem się ze zdziwieniem i informacją, że albo szkoła nie odpowiada na 

anonimowe maile, albo, że taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca. Niemniej jednak 

nie jest to powód aby w/w danych nie udostępniać. 

 Z przeprowadzonego projektu jasno wynika, że szkoły i rady samorządów nie 

zawsze w należyty sposób przestrzegają Prawa Dostępu do Informacji. 
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7.Badanie dodatkowe 

a. cel badania dodatkowego 

Spojrzenie inaczej na wnioski płynące z badania podstawowego  oraz 

zobaczenie w jaki sposób uczniowie postrzegają instytucję rady samorządu 

uczniowskiego (radę SU). 

b. pytania badawcze i ich wyjaśnienie  

1) Czy młodzież interesuje się działalnością rady samorządu uczniowskiego? 

Zadałem to pytanie by uzupełnić mój projekt. Chciałem sprawdzić czy uczniowie 

korzystają z istnienia rady samorządu uczniowskiego. Rada SU może przecież bardzo 

dodrze informować o swoich działaniach, ale czy młodzież z tego korzysta? 

2) Czy samorząd uczniowski informuje uczniów na temat swojej działalność  

i czy przygotowuje to w taki sposób aby mieli oni możliwość zapoznania się z nią. 

To pytanie jest bardzo podobne do tego z badania podstawowego, chociaż tutaj 

pytanie dotyczy tylko relacji: rada SU – uczniowie. Zadałem je by sprawdzić także 

jakość i sposób przeprowadzania kampanii przez radę SU. 

c. opis przebiegu badania dodatkowego 

16.12.15 – badanie dodatkowe w formie anonimowej ankiety, przeprowadzone na  

5 godzinie lekcyjnej w salach 21 i 34, na 40 osobowej grupie uczniów klas drugich.  

Ankieta zawierała 2 pytania: 

1. Z jakiego źródła czerpiesz informacje na temat działalności rady samorządu 

uczniowskiego? 

2. Czy wiesz jakie akcje przeprowadził ostatnio samorząd uczniowski? 

d. wyniki i analiza wyników badania dodatkowego 

 Odpowiedzi pozytywne Odpowiedzi negatywne 

Z jakiego źródła czerpiesz 

informacje na temat 
działalności rady samorządu 

uczniowskiego? 

Np. z plakatów, ogłoszeń Np. nie czerpię żadnych 

informacji na ten temat 

24 osoby 16 osób 

Czy wiesz jakie akcje 
przeprowadzała ostatnio 

samorząd uczniowski? 
 

Wiem Nie wiem 

2 osoby 38 osób 

 

Jak widać rada samorządu uczniowskiego informuje uczniów, ale niewiele osób 

potrafi wymienić co ostatnio zrobiła/zorganizowała. Niewątpliwie daje to do myślenia. 
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8.Odpowiedzi na pytania badawcze 

W jaki sposób rady samorządów uczniowskich szkół w mojej gminie  

dokumentują swoją działalność? 

 Szkoły w których byłem, i które udostępniły mi dokumenty w należyty sposób 

dokumentowały swoją działalność. Szczególnie jedna szkoła zrobiła na mnie bardzo 

dobre wrażenie. Posiadała ona pełną dokumentację z kliku lat i starannie uzupełniony 

zeszyt z wydatkami, regularnie były prowadzone spotkania rady SU. 

Czy rady samorządów uczniowskich szkół w mojej gminie 

 informują o swojej działalności? 

 Tylko połowa szkół w mojej gminie posiada Biuletyn Informacji Publicznych. 

Natomiast na 6 szkół tylko jedna na swoim BIP’ie umieszcza sprawozdania  

z posiedzeń rady samorządu uczniowskiego. Niestety w zasadzie rady samorządów 

uczniowskich nie informują o swojej działalności, a osobie spoza szkoły bardzo ciężko 

jest się czegoś dowiedzieć na ich temat (ja na przykład w jednej ze szkół spotkałem 

się z niechęcią). 

W jaki sposób rady samorządów uczniowskich szkół 

 w mojej gminie reagują na anonimowe prośby dotyczące  

udostępniania informacji na ich temat? 

Większość szkół (5 na 6) nie odpowiada w ogóle na anonimowe prośby, a jeśli 

już odpowiadają to negatywnie. Zgodnie z Prawem Dostępu do Informacji brak 

podania imienia bądź nazwiska nie jest wymogiem uznania prośby za nieważną. 

 

9.Propozycje rozwiązania problemu 

Najprostszym sposobem rozwiązanie tego problemy jest wprowadzenie zasady, 

iż rada samorządu uczniowskiego w danej szkole powinna wszystkie swoje dokumenty 

publikować; najlepiej na stronie internetowe szkoły. Ta propozycja jest najmniej 

kosztowana ponieważ większość szkół posiada swoją stronę internetową. Minie pewna 

ilość czasu zanim zasada przerodzi się w nawyk, ale już po roku kiedy odbędą się 

kolejne wybory do rady samorząd uczniowskiego kolejni przedstawiciele społeczności 

szkolnej najprawdopodobniej będą ją kontynuować. 

Można też, w ramach edukacji pro obywatelskiej i rozwijania inicjatywy kontroli 

obywatelskiej, na lekcjach wiedzy o społeczeństwie czy na zajęciach z wychowawcą 

analizować działania podejmowane przez radę samorządu uczniowskiego. Ten pomysł 

można wprowadzić z dnia na dzień i nie generuje on żadnych kosztów; natomiast jest 

nie do przecenienia jeśli chodzi o kształtowanie nawyków pro obywatelskich 

i pozytywnej kontroli szkolnej „władzy”. Mówiąc „pozytywna kontrola władzy” nie 

chodzi mi o sprawdzanie rady SU z nastawieniem na szukanie uchybień; mówiąc to 

mam na myśli kontrolę z zakresie wypełniania obowiązków rady samorządu 

uczniowskiego tj. kontrolę czy aby na pewno reprezentuje ona interesy uczniów. 
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11. Załączniki  

Oto kilka skanów protokołów z posiedzenia rady samorządu uczniowskiego ze 

szkół w mojej gminie, które udostępniły mi te dokumenty. 
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