Rozwijanie samorządności wśród uczniów powinno zajmować ważne miejsce w życiu
każdej szkoły. Właśnie dlatego, i pomimo bardzo młodego wieku naszych uczniów,
w Słonecznej Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie podejmujemy wysiłek aby rozwijać
wśród uczniów tak ważne i pożądane umiejętności społeczne.
Rozwijając samorządność wśród dzieci rozwijamy wiedzę i umiejętności niezbędne
do kształtowania postaw obywatelskich i demokratycznych.
Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności pozwalającej świadomie
kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole.
Istotnym wydaje się nam również nauka szacunku
dla odmienności przekonań i szeroko rozumianej otwartości. W naszej działalności
uświadamiamy dzieciom, że funkcjonujemy w złożonych społecznościach - klasy, szkoły,
dzielnicy, miasta, powiatu..., którymi rządzą pewne reguły, które warto rozumieć i znać.
Ten rodzaj działalności dzieci stanowi istotny element współczesnej szkoły,
a w konsekwencji modelowania mądrego, wrażliwego społecznie, światłego i świadomego
społeczeństwa obywatelskiego.

Samorząd Uczniowski Słonecznej Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie opracował
materiały pt. „My samorządni”, które były podstawą do przeprowadzenia zajęć edukacyjnowychowawczych we wszystkich klasach.

Zajęcia o samorządności odbyły się we wszystkich klasach naszej szkoły, czyli 31
oddziałach klas 1-4 i stanowiły podwalinę wiedzy do przeprowadzenia wyborów klasowych.

Strona

Samorządność to rzecz ważna, ale i trudna. Zrozumienie tego nie było łatwe.
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Lekcje o samorządności miały różnorodny charakter uzależniony od wieku uczestników oraz
poziomu wiedzy. Pogadankom i prezentacji towarzyszyły zabawy ruchowe, zagadki,
kalambury i rebusy. Dzieci świetnie się przy tym bawiły, a wiedza sama wchodziła do głowy.

Uczyliśmy się również czym jest Samorząd Uczniowski.
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Nauczyliśmy się, że Samorząd to wszyscy Uczniowie.
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Zastanawialiśmy się po co w szkole Samorząd Uczniowski.

Poznaliśmy Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz inne przepisy regulujące pracę SU,
dzięki czemu wiemy, że w naszej szkole organami SU są Rada i Zarząd.

W każdej z klas po przeprowadzonych zajęciach, w wyniku wyborów powszechnych – czyli
że wszyscy mogli głosować, bezpośrednich – czyli że głosowaliśmy na konkretnego
kandydata, równych- czyli, że jeden człowiek równa się jeden głos, a dany głos jest tak
samo ważny jak każdy inny oraz tajnych zastali wyłonieni Przewodniczący klas, którzy
zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego stanowią Radę Samorządu
Uczniowskiego.
W zajęciach nt.
wzięło udział prawie 600 uczniów z klas
1-4. Zajęcia były różnorodne, a temat okazał się być interesujący, ale i trudny.
W wyniku zajęć wybory klasowe oraz wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
były bardziej świadome. Taką akcje edukacyjno- wychowawczą akcję pewnie powtórzymy za
rok.
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Rozwijanie szeroko rozumianej samorządności wśród uczniów naszej Słonecznej
Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie jest naszym priorytetem.

