Rola i zadania Samorządu Uczniowskiego w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, jako droga do budowy demokratycznego
społeczeństwa
Samorząd Uczniowski jest jedną z wielu organizacji, która ma znaczący wpływ na życie szkoły.
Rozwijanie samorządności wśród uczniów powinno zajmować miejsce szczególnie ważne. Poprzez jej
tworzenie możemy rozwijać u młodzieży postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kreować życie
ludzi w demokratyczny sposób. Uczymy ich odpowiedzialności za rozwój pewnej wspólnoty,
aktywności pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, umiejętności współpracy i szukania
porozumienia
w zespole, szacunku dla innego zdania, otwartości poszukiwania sojuszników dla
swoich działań. Uświadamiamy młodzieży, że nie jesteśmy sami, obok nas są inni ludzie, a my
jesteśmy członkami większej społeczności- klasy, szkoły, miasta, gminy, powiatu. Właśnie ten rodzaj
działalności młodzieży stanowi jedną z najbardziej istotnych właściwości modelowania nowoczesnej
szkoły. Życie społeczne oparte na zasadach samorządności jest ważnym wyznacznikiem jej
współczesności. Dlatego już od najmłodszych lat należy przygotowywać uczniów do aktywnego i
twórczego uczestnictwa w życiu. Samorząd Uczniowski to reprezentacja uczniów wobec nauczycieli,
dyrektora, rodziców.
Dobra praktyka samorządu uczniowskiego to działanie, które pozwala uczniom wykazać się
kreatywnością, zostawia im wolną rękę w sferze organizacji, włącza do aktywnego działania jak
największą liczbę osób, a także odpowiada na realne potrzeby środowiska szkolnego.
Jednym słowem samorząd uczniowski w naszej szkole jest organizacją łączącą siły młodzieży
z dyrekcją i gronem pedagogicznym. Co roku zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do
przyłączenia się do tej organizacji, gdyż umożliwia naszym uczniom zdobycie różnych umiejętności
przydatnych w dalszym życiu to jest:





Uczeniu się demokratycznych form współżycia społecznego i organizowania się na zasadzie
stowarzyszenia ludzi równych wobec prawa,
Kształtowaniu postaw świadczących o gotowości do zachowań prospołecznych,
bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi,
Głębszemu pojmowaniu odpowiedzialności moralnej, znaczenia prawdziwego autorytetu,
prawa do odrębności przekonań i tolerancji dla innych,
Zapewnieniu poczucia godności i wolności osobistej, jako osób prawnych i członków grupy.

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole to:







Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
Dbałość o mienie szkolne oraz o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie całej szkoły.
Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią.
Przedstawienie władzom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności dotyczących praw uczniów.
Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
Organizowanie akcji charytatywnych, takich jak, akcja krwiodawstwa, pomoc dla Domu
Dziecka w Oświęcimiu i schroniska dla bezdomnych zwierząt.
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