
opracowaniu rozwiązań na problemy trapiące całą społeczność uczniowską w Polsce. Chociaż uczestników różniły 
doświadczenia związane z pandemią, a także pomysły na rozwiązanie problemów, które trapią polską edukację, to w 
merytorycznym dialogu udało im się wypracować rekomendacje, które z całą pewnością zmienią oblicze szkoły. 

W czerwcu 2021 roku odbył się trzydniowy Młodzieżowy Panel Obywatelski. Wydarzenie służyło wspólnemu 

Wydarzenie było organizowane przez Unię Rozwoju, Fundację na rzecz Praw Ucznia i Akademię Samorządów Uczniowskich.
Nasze stowarzyszenie przygotowało spotkanie “Jak budować społeczność uczniowską w szkole po pandemii?”.

o ich doświadczeniach i dobrych praktykach z działalności. 
Podzieleni na grupy planowaliśmy modelowe działania samorządu 
uczniowskiego w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego. 
Dyskutowaliśmy także o potrzebach wrocławskich uczniów, by móc 
jak najlepiej przygotować działalność Akademii na przyszły rok. 
Wydarzenie zakończyliśmy grą integracyjną, w trakcie której 
piliśmy pyszną oranżadę!

21 czerwca udało nam się spotkać na pikniku “Akademia w 
plenerze!”. Odbył się on w samym sercu zielonych Osobowic. 
Spotkaliśmy się z uczniami wrocławskich szkół, by porozmawiać 

Ważną kwestią, którą zajmujemy się jako Akademia Samorządów Uczniowskich jest edukacja. 
Dlatego oprócz organizacji wydarzeń i konsultacji dużą wagę przykładamy 

do przygotowywania materiałów o charakterze dydaktycznym.

NASZE MATERIAŁY

W minionym roku szkolnym przeprowadziliśmy serię wywiadów 
pt. "Rozmowy samorządowe", które pokazywały idee kierujące ludźmi 
zajmującymi się działalnością społeczną. W odcinkach występowali 
przedstawiciele samorządów uczniowskich różnych szkół, ale również wiele 
znanych społeczników: Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia 

a nawet Prezydent Miasta Wrocławia - Pan Jacek Sutryk. 
Wywiady są dostępne na naszym kanale na You Tube.

III kadencji - Nikodem Czupryna, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia - Mikołaj 
Wolanin, prezes Akademii Samorządów Uczniowskich - Paweł Kierakowicz, 

i procedurami przeprowadzania wyborów do samorządu uczniowskiego we 
wrocławskich szkołach ponadpodstawowych. Umożliwiło ono określenie poziomu 
demokratyzacji społeczności szkolnej w tym właśnie aspekcie, ponieważ 

W listopadzie i grudniu przeprowadziliśmy badanie “Wybory do Samorządów 
Uczniowskich. Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego we wrocławskich 
szkołach ponadpodstawowych.” Celem badania było zapoznanie się z zasadami 

demokratyczny wybór przywództwa jest fundamentem dla rozwoju szkoły społecznej.
Raport z badania jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Od marca do czerwca 2021 roku systematycznie 
prowadziliśmy konsultacje online z przedstawicielami 
Samorządów Uczniowskich. Wspólnie dyskutowaliśmy na 
temat wybranych aspektów samorządności uczniowskiej 
jak np. organizacja zebrań, komunikacja, solidne struktury 
SU w szkole, ciągłość samorządów, prowadzenie 
dokumentacji, planowanie czy wyznaczanie celów.

i rozwijać społeczność uczniowską pomimo pandemii.

Spotkania umożliwiły utworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy samorządami z różnych szkół w Polsce. 
Konsultacje pozwoliły na wymianę doświadczeniami oraz uczenie się od siebie nawzajem aby budować 

 o trudnościach z jakimi borykają się samorządy uczniowskie w czasie lockdownu. Uczestnicy dzielili się 
między sobą swoimi doświadczeniami z pracy na rzecz swojej społeczności szkolnej w trakcie pandemii. 

W grudniu 2020 roku zorganizowaliśmy webinar “Lockdown Samorządności Uczniowskiej”. Rozmawialiśmy

Za nami niełatwy ale owocny rok działalności Akademii Samorządów Uczniowskich 
- zobacz co udało się zrobić i wejdź razem z nami w następny rok pełen wyzwań.
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Rok szkolny 2020/2021 w liczbach:

By dobrze działać dla samorządności uczniowskiej oraz szeroko pojętej społeczności szkolnej, 
należy je w pierwszej kolejności zrozumieć oraz poznać. Robimy to począwszy od 

prowadzenia z nimi dyskusji po przez organizację różnego rodzaju eventów. 
W tym roku oprócz rozmów poznawczych, nie zabrakło również działań merytorycznych 

i wymiany doświadczeń. Pozwoliło nam to na wyciągnięcie szeregu wniosków.

NASZE PROJEKTY

Nasi członkowie chętnie angażowali się w rozmowy i wydarzenia, które były organizowane przez inne instytucje. 
Na tych eventach podkreślaliśmy istotną rolę samorządów uczniowskich w procesach społecznych.

NASI U INNYCH

w 2 edycji Dolnośląskiego Kongresu Młodzieży. Organizatorem 
był Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 
Poruszaliśmy kwestię istotnej roli rozwoju i edukacji w zakresie 
samorządności uczniowskiej w ramach strategii UE dla młodych.

W październiku 2020 roku Paweł, Asia i Wiktoria uczestniczyli 

Dowiedz się jak zdobyć fundusze na naszym profilu na Facebooku.

W przeciągu całego roku prowadziliśmy rozmowy z 
przedstawicielami Miasta Wrocławia nad wdrożeniem projektu 
Wrocławskiego Budżetu Samorządów Uczniowskich. Jest to 
program, który ma wychodzić na przeciw potrzebom młodym 
ludziom działającym w obrębie wrocławskich szkół 
ponadpodstawowych. Ma on finansowo oraz merytorycznie 
wspierać realizację projektów oraz inicjatyw społecznych, których 
beneficjentami są członkowie społeczności szkolnych, czyli 
wrocławscy uczniowie. 

Jeśli chcesz włączyć swoją społeczność szkolną do działań Akademii, zorganizować warsztaty na temat
 samorządności uczniowskiej czy aktywizacji społecznej lub pomóc naszej organizacji przy planowanych działaniach,

 zgłoś się do nas!

biuro@akademiasu.org.pl
 

DOŁĄCZ DO NAS!

W ciągu 24 godzinnego maratonu warsztatowego nasi 
przedstawiciele starali się odpowiedzieć na postawione 
wyzwanie: “Jak dziś budować i utrzymywać relacje w 
Gdańsku?”. 

W grudniu 2020 roku członkowie naszego stowarzyszenia 
wzięli udział w 4 edycji maratonu projektowania innowacji 
społecznych - INNaczej Fundusz Innowacji Społecznych. 

11 marca 2021 troje członków naszego Stowarzyszenia 
reprezentowało Akademię w pracach nad Strategią RP na 
rzecz Młodego Pokolenia. Dyskutowaliśmy o potrzebie 
wzmocnienia roli samorządności uczniowskiej i stworzenia 
młodym społecznikom dogodnych warunków do pracy i 
aktywności. Poruszaliśmy także tematy związane z kulturą, 
polityką społeczną, prorodzinną i mieszkaniową.


