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INFORMACJA DLA WYCHOWAWCÓW KLAS 3 

1. Wychowawcy zobowiązani są do przeprowadzenia  

i omówienia  lekcji na temat: Jak przygotować się do 

wyborów  Małego Samorządu Uczniowskiego – do dnia 

07.10.2017r. 

2. W wyborach do Małego Samorządu Uczniowskiego 

mogą brać udział uczniowie klas 3. 

3. Kandydaci zobowiązani są do przygotowania plakatu 

wyborczego (format i technika dowolna), na którym 

umieszczą swoje zdjęcie, imię i nazwisko, klasę oraz 

swój program wyborczy. 

4. Program wyborczy należy przedyskutować na forum 

klasy podczas zajęć lekcyjnych i uświadomić uczniom 

na co mają wpływ w realizacji swojego programu 

wyborczego. 

5. Każda klasa zobowiązana jest wystawić trzech, czterech 

kandydatów. 

6. Plakaty wyborcze uczniowie dostarczają do sali 105 do 

dnia 07.10.2017r. 

7. Kampania wyborcza będzie trwała do 15.10.2017r. 

8. Wybory do  Małego Samorządu Uczniowskiego odbędą 

się dnia 18.10.2017r. 
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Materiały do zrealizowania tematu:  

 

Jak przygotować się do wyborów do Zarządu Małego Samorządu 

Uczniowskiego? 
 

1. Czym jest samorząd uczniowski? 
 

 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty 

(uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu 

uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy 

nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy. 

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać 

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

szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach 

koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę 

karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując 

wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu 

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

 Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną 

przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek 

partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd 

będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone. 

 Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji 

oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może 

współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że 

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.  

 Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany 

wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu 

pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole. 

 

 

2. Po co nam wybory? 
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Dzięki nim możecie powołać zarząd samorządu uczniowskiego, który w waszym imieniu 

podejmować będzie wszelkie bieżące decyzje i będzie odpowiedzialny za koordynację działań 

ogólnoszkolnych. Aby zarząd właściwie spełniał swoją funkcję, powinien pochodzić 

z powszechnych i bezpośrednich wyborów – tylko wtedy będzie miał wsparcie całej 

społeczności szkolnej i zaufanie uczniów. 

 

3. Kampania wyborcza 

Co jest niezbędne do przeprowadzenia kampanii wyborczej do MSU? 

 Wyborcy, którzy wiedzą: 

a. po co im samorząd uczniowski, 

b. po co samorządowi lider (przewodniczący). 

 Kandydaci, którzy wiedzą: 

a. co chcą robić, 

b. jak to przekazać innym 

 Sztaby wyborcze :pracowite, twórcze, praworządne. 

 Dobre pomysły na prowadzenie kampanii : mądre i zabawne. 

 Regulamin kampanii :jasno określający jej zasady. 

 

Złote zasady kandydatów do Zarządu Małego Samorządu Uczniowskiego: 
 

 

 Pokaż, czemu ma to służyć. 
 

Zanim zaczniesz przekonywać innych o swoich racjach, zapoznaj się z opinią i potrzebami 

innych. Porozmawiaj z innymi uczniami szkoły – dowiedz się, jakie są ich oczekiwania wobec 

pracy zarządu. Zbierz informacje (np. przez internet), jakie pomysły na działania mają 

uczniowie innych szkół. Zastanów się, jakie posiadasz zasoby i czego potrzebujesz do 

realizacji swoich pomysłów. Zaopatrz się w mocne argumenty – to pomoże odeprzeć głosy 

sceptyków i osób chcących ciebie zniechęcić. 

 

 Czego się domagasz? Przygotuj program wyborczy. 
 

Zastanów się na czym zależy ci najbardziej, co chcesz osiągnąć i dlaczego? Twój program 

powinien być atrakcyjny, ale też realny – unikaj obiecanek bez pokrycia. Postaraj się, aby 

http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad-uczniowski/news/kampania-wyborcza
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różnił się on od standardowych programów. Oryginalne pomysły to często klucz do 

zwycięstwa. 

 Opisz siebie i swoje mocne strony. 

 

Napisz kilka słów o sobie, swoich zainteresowaniach. Zastanów się, co wyróżnia ciebie od 

innych kandydatów i opisz to jako jeden z twoich atutów. To pomoże ci wybić się nad 

gąszczem innych kampanii. Pamiętaj zarazem, że kampania to nie jest konkurs szczerości – 

kłamać w żadnym wypadku nie należy, ale opisywanie swoich słabych stron jest wyborczym 

samobójstwem, zatem takie sprawy jak brak talentu plastycznego lepiej po prostu przemilczeć. 

 

 Pozyskaj sojuszników. Powołaj swój sztab wyborczy. 
 

Pomyśl, kto może pomóc w realizacji twojej kampanii. Poproś najbliższych znajomych 

o wsparcie przy pozyskiwaniu wyborców i promocję twojej osoby (lub całej listy 

kandydatów). Już teraz zastanów się, z kim chcesz lub będziesz współpracować. 

 

 Przeprowadź atrakcyjną kampanię. 
 

Reklamuj swój program wyborczy na ciekawych i przyciągających wzrok plakatach, 

przygotuj ulotki, które rozdawać będą twoi znajomi, udziel wywiadu szkolnej gazetce lub 

w radiowęźle, zorganizuj spotkania z wyborcami. Wykorzystaj możliwości, jakie daje Internet 

do rozpowszechniania swoich pomysłów, myśli i postulatów – komunikatory internetowe 

takie jak Gadu-gadu, Skype mogą stać się twoim sprzymierzeńcem przy zjednywaniu sobie 

ludzi. 

 

PAMIĘTAJ! 

Wybory to nie jest konkurs popularności – po prostu pokaż, że potrafisz zrobić najlepiej to, 

co jest w szkole do zrobienia, po to by stała się ona miejscem, w którym z przyjemnością 

spędzacie czas. 

 

4. Jak wygrać wybory? 

Po pierwsze zastanów się, kto może na Ciebie głosować. Znajomi? Znajomi znajomych? 

Jaki procent uczniów szkoły Cię kojarzy? Dla większości początkujących polityków to 
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pierwszy problem, ale można go rozwiązać. Wypromowanie własnej osoby to Twój pierwszy 

cel. Jak to zrobić? 

 

KROK PIERWSZY 
 

 Uśmiechnij się od ucha do ucha i poproś utalentowanego znajomego/znajomą o ładne 

zdjęcie. Potem zrób swój plakat wyborczy. Powinieneś zrobić wszystko co w Twojej 

mocy, żeby być widocznym, na tyle, aby uczniowie Cię zobaczyli. Skonsultuj to wszystko 

z przyjaciółmi – doradzą Ci jak wyglądać na zdjęciu, gdzie się zareklamować i jaką wybrać 

kolorystykę kampanii (kolor z jakim jesteś kojarzony, o wpływie koloru na emocje 

poczytasz w Internecie). 

 

KROK DRUGI 
 

 Twoją twarz i imię kojarzy już cała szkoła? Ok. To teraz czas na „ubranie” Twojego 

wizerunku. Nie idź jednak do sklepu, tylko sięgnij do swojej wyobraźni i zobacz co byś 

chciał, by było w szkole. Następnie porozmawiaj z innymi uczniami i uczennicami i 

dowiedz się czego chcą inni. Jednym słowem – ułóż swój program wyborczy. Jak to 

napisać? Zastanów się co jest potrzebne, co trzeba zmienić, może już od dawna kuszą Cię 

pomysły, które warto zrealizować. Porozmawiaj ze znajomymi, może oni ci coś 

podpowiedzą. Przykładowo w twoim programie, może znaleźć się obietnica, że będziesz 

zabiegać o powstanie radiowęzła w szkole lub organizować większą ilość imprez 

kulturalnych (uwaga! Imprezy kulturalne to nie tylko dyskoteki, ale też gry miejskie i 

pokazy filmowe w szkole – łączy to przyjemne z pożytecznym). Pamiętaj, żeby postulaty 

były możliwie konkretne i zwięzłe – łatwe do przekazania w rozmowie, wpadające w 

pamięć, np.: Samorząd może Cię rozwinąć, czy też: Zmienię szkołę po Twojemu. Jeden z 

postulatów, które sobie wymyśliłeś/aś uczyń tematem przewodnim kampanii. Twoi 

wyborcy nie zawsze znajdą czas na przeczytanie całego programu, mało kto będzie tez w 

stanie spamiętać wszystkie Twoje pomysły. Dlatego postaw na jeden pomysł, dwa pomysły, 

które uznajesz za najatrakcyjniejsze dla wyborców. Niech na tym postulacie oprze się twoje 

hasło, powinno ono być widoczne na ulotkach i plakatach wyborczych. Wyborcy powinni 

kojarzyć Twoją kandydaturę z danym hasłem/postulatem. 

 

Jakie cechy powinien spełniać główny temat kampanii: 
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- kompromis między oczekiwaniami wyborców, Twoimi kompetencjami i tematami Twoich 

przeciwników; 

- być prosty i zrozumiały, ale jednocześnie istotny dla wyborców; 

- odpowiadać na pytanie, dlaczego wyborca powinien zagłosować na Ciebie! 

- odwoływać się do emocji; 

KROK TRZECI 

 

 Walczymy o głosy! Jak walczyć? Efektywnie! Bądź śmiały i nie bój się pokazać. Nie 

zdobędzie wielu głosów typowa „szara myszka” samotnie snująca się po korytarzach? 

Pokazuj się więc z przyjaciółmi, naklej na koszulkę napis „To ja Kowalski/ka ZAGŁOSUJ 

NA MNIE w wyborach do SU”. Uśmiechaj się – nawet do nieznajomych. Rozmawiaj, baw 

się – pokaż że jesteś komunikatywny/a.  

 

Co może urozmaicić Twoją kampanię? 

• Wydrukuj i rozdawaj karteczki z różnymi pytaniami o ważne aspekty życia w szkole, na 

drugiej stronie umieść swoje nazwisko i hasło wyborcze. 

• Wytnij z tektury postać ucznia (najlepiej z profilu z widocznym kształtem plecaka). Napisz 

na nim: „A jak ty wyobrażasz sobie doskonałą szkołę?” Przyczep do niego mazak na sznurku. 

Jak postać się zapełni, przyklej swoje nazwisko i program oraz hasło, które nawiąże do 

spełnienia marzeń uczniów. 

 

Słowo na koniec 
 

Czego należy się wystrzegać? Czego nie wolno ci zrobić? Najgorsza część planu, ale ważna 

i wpływa na Twój wizerunek. 

• Nie wolno ci koncentrować się na wytykaniu wad kontrkandydatów. 

• Nie zawieraj w programie obietnic bez pokrycia. 

• Unikaj wytykania błędów Grona Pedagogicznego, staraj się utrzymywać z nim dobre 

stosunki. 

• Nie nawołuj do rewolucyjnych zmian (zmiana statutu, obalenie mundurków), są nikłe szanse, 

że ci się uda, a narobisz tylko niepotrzebnie dużo szumu 

• Staraj się, aby kampania nie pochłonęła zbyt dużo pieniędzy. Nie kupuj głosów! 
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