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SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Książki
* Bojarska Lucyna.
Samorząd uczniowski nie bibelot :ściągawka dyrektora gimnazjum. -- Warszawa
: Wolters Kluwer Polska, 2011.
* Bojarska Lucyna, Brzeziński Krzysztof, Rek Tomasz.
Dziecko w szkole. -- Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka, 2006.
* Dudzikowa Maria.
Pomyśl siebie... :minieseje dla wychowawcy klasy. -- Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
* Ferriere Adolphe.
Samorząd uczniowski we wspólnotach młodzieżowych. – Warszawa : Nasza
Księgarnia, 1962.
* Materiały dla wychowawców klas IV-VIII /pod red. Elżbiety Gapińskiej ; [zespół
aut. Elżbieta Gałczyńska et al.]. -- Płock : "Korepetytor", 1998.
* Kamiński Aleksander.
Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza. -- Wyd. 3 popr. -- Warszawa :
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973.
* Kamiński Aleksander.
Studia i szkice pedagogiczne. --Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
1978.

* Radziewicz Julian, Mirgos Maria.
O samorządności uczniów w procesie wychowania szkolnego. -- Warszawa:
Nasza Księgarnia, 1988.
* Samorządy uczniowskie :podstawowe przepisy /[red. Krzysztof Stanowski]. -Wyd.3 uzup., stan prawny nadzień 1wrzesnia 1998. -- Warszawa : Fundacja
Edukacja dla Demokracji, 1998.
* Sowisło Maryla.
Samorząd uczniowski w klasie i szkole :opinie, wskazówki i materiały
metodyczne. -Kraków : Wydawnictwo PIGA, 1993.
* Samorząd uczniowski :materiały do cwiczen /wybór tekstów i oprac. Anna
Zalucha ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. -- Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988.

Artykuły z czasopism
* Aktywny samorząd uczniowski? : wiemy, jak to zrobić! // Gazeta Szkolna :
aktualności. - 2008, nr 7/8, s.13.
Program ''Samorząd uczniowski'' jest skierowany do uczniów i nauczycieli z całej Polski, którzy chcą
rozwijać w swoich szkołach aktywność młodych ludzi poprzez działania samorządu.

* Bojarska Lucyna.
Opiekun samorządu uczniowskiego // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 31-34.
Samorząd uczniowski jako metoda wychowania. Po co samorząd uczniowski. Czego potrzebują
uczniowie.

* Bojarska Lucyna.
Samorząd uczniowski - teoria "urzędowania // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s.
40-44.
Roczny plan pracy - zasady powstawania.

* Dzierzgowska Irena.
Dyrektor szkoły a rada rodziców i samorząd szkolny : lekcja 4 rok szkolny
2007/2008 // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, dod. s. I-VIII.
Przepisy prawa regulujące funkcjonowanie rad rodziców w szkole. Kompetencje samorządu
uczniowskiego w świetle przepisów prawa. Demokratyczna szkoła. Partnerstwo w szkole.

* Famuła Anita.
Samorząd szkolny : dryfujący okręt? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 2, s. 41-44.

* Fidos Marlena.
Samorząd uczniowski w szkole : współpraca z nauczycielami / // Głos
Pedagogiczny. - 2011, nr 28, s. 29-31.
Przykładowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

* Gibek Małgorzata.
Samorządność w naszej szkole // Życie Szkoły. - 2011, nr 3, s. 24-26.
Wdrażanie nauki samorządności w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Moszczance. Refleksje
dzieci na temat działania Samorządu uczniowskiego w ich szkole.

* Jawor-Baranowska Jadwiga.
Dziecko potrafi, czyli uczeń w roli nauczyciela // Język Polski w Szkole IV-VI. R. 14, nr 3 (2012/2013), s. 90-108.
Propozycja utworzenia i funkcjonowania samorządu szkolnego/uczniowskiego w szkole
podstawowej.

* Jeżowski Antoni.
Środki finansowe organów wewnętrznych szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4,
s. 14-16.
Dyrektor i rada pedagogiczna. Rada szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski. Finanse prywatne
czy publiczne. Zasady gromadzenia Śródków. Zasady wydatkowania Śródków. Fundusze społeczne
a środki trwale. Finanse samorządu uczniowskiego.

* Kaczmarek Krzysztof.
Samorząd uczniowski // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 10.
Centrum wymiany doświadczeń miedzy samorządami uczniowskimi działającymi w szkołach
podstawowych, ich opiekunami.

* Kocór Maria.
Organizowanie i funkcjonowanie samorządu uczniowskiego: w opinii uczniów i
nauczycieli // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 9/10, s.42-47.
* Kompetencje organów szkoły // Dyrektor Szkoły. -2007, nr 8, s. 42, 44-46,
48-52.
Rada pedagogiczna i jej kompetencje. Rada szkoły i jej kompetencje. Rada rodziców i jej
kompetencje. Samorząd uczniowski i jego kompetencje. Przykładowe regulaminy: rady
pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego.

* Kopińska Violetta.
Samorząd uczniowski - w stronę postaw prospołecznych? : refleksje na
podstawie badań toruńskich gimnazjalistów // Wychowanie na Co Dzien. - 2010,
nr 4/5, s. 24-28.
Funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w opinii uczniów na podstawie badan przeprowadzonych
w listopadzie i grudniu 2008 w sześciu toruńskich gimnazjach.

* Kuzitowicz Włodzisław.
Ni pies, ni wydra, cos na kształt świdra // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2007,
nr 8, s. [1], 9.
Samorządność uczniowska droga do samorządnej Rzeczpospolitej.

* "Samorządni uczniowie" : scenariusz wewnątrzszkolnego projektu // Głos
Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 21.
W projekcie biorą udział nauczyciele i przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Koordynator
projektu. Etapy.

* Osuch Maciej.
Opiekun samorządu uczniowskiego, czyli litości dyrektorzy... // Dyrektor Szkoły.
-2007, nr 6, s. 8-9.
* Osuch Maciej.
Samorząd uczniowski - poszukiwanie sensu... // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s.
43-46, 48.
* Stęc Jacek.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s.
36-39.
Postanowienia ogolone. Struktura Samorządu Uczniowskiego. Posiedzenia Rady Samorządu
Uczniowskiego. Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Tryb przeprowadzania wyborów.
Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego.
Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego. Przepisy
końcowe.

* Talaczyński Tomasz.
Samorząd uczniowski : raczej szansa niż kłopot // Wychowawca. - 2007, nr 11,
s. [5]-7.
Wyposażenie uczniów w umiejętności usprawniające prace samorządów szkolnych. Krakowska
Akademia Samorządności jako wzmocnienie samorządów szkolnych w krakowskich gimnazjach.

* Tłuczek-Tadla Ewa.
Wychowanie ku zaangażowaniu społecznemu jako sposób przeciwdziałania
uzależnieniom wśród młodzieży // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s.
17-21.
Wychowanie ku zaangażowaniu społecznemu w polskiej szkole (samorząd uczniowski),
organizacjach pozarządowych. Wolontariat. Działalność Stowarzyszenia "Parlament Młodzieży" z
Przemyśla.

Artykuły w wersji elektronicznej
* Cichecka Katarzyna.
Demokracja w teorii, polecenia w praktyce // Gazeta Szkolna : aktualności. 2005, nr 5, s. [1], 10.
* Czarnecka-Akus Bożena.
Praktycznie... o samorządności w szkole // Meritum. - 2012, nr 2, s. 42-43.
Opis projektu "Szkoła demokracji" zrealizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

* Dębska-Pierzchała Zofia.
Recepta na dobry samorząd // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 1, s. 16.
Samorząd uczniowski - rola opiekuna.
* Fidos Marlena.
Samorząd uczniowski w szkole : współpraca z nauczycielami // Głos
Pedagogiczny. - 2011, nr 28, s. 29-31.
Przykładowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

* Modele samorządności uczniowskiej w rożnych krajach / oprac. Małgorzata
Gasik // Meritum. - 2012, nr 2, s. 39-40.
Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii opowiedzieli o tym, jak działają samorządy
uczniowskie w ich krajach.

* Sienkiewicz Piotr.
Wyzwania stojące przed samorządem uczniowskim w szkole podstawowej //
Meritum. - 2012, nr 2, s. 34-38.
O tym, jak powinien funkcjonować samorząd szkolny, aby skutecznie kształtować kompetencje
społeczne i obywatelskie dzieci.

* Tabin Zofia, Wysocka Kazimiera.
Wkładka tematyczna : poradnik dla samorządów uczniowskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych (materiały dla uczniów) // Edukacja Zdrowotna i
Promocja Zdrowia w Szkole. - 2004, z. 8, dod. s. [3]-18.
Tworzenie planów pracy. Dokumentacja samorządu uczniowskiego. Organizacja imprez. Gry i
zabawy w czasie imprez.

* Tragarz Michał.
Samorząd uczniowski, czyli szkoła działania // Meritum. - 2012, nr 2, s. 7-12.
Działania podejmowane przez samorząd uczniowski - plan pracy. Jak zachęcać uczniów do pracy w
samorządzie, do podejmowania nowych wyzwań. Rola opiekuna.

* Wieloch Anita.
Samorząd uczniowski w szkole specjalnej – twórcza działalność czy bierne
uczestnictwo? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2003, nr 3, s. [69]-73.
oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk

