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Samorząd szkolny to uczniowie, samorząd gminy to wszyscy jej mieszkańcy- co jednak to 

oznacza i jak to rozumieć? Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się o funkcjonowaniu 

polskiego ustroju samorządu terytorialnego i w praktyce przekonają się , w jaki sposób 

mogą wpływać na swoje najbliższe otoczenie. 

 Powiązanie z wcześniej nabytą wiedzą:
Uczniowie posiadają wiedzę na temat samorządu terytorialnego, przed lekcją ,na 

prośbę nauczyciela, przejrzeli prasę lokalną i portale internetowe działające na 

terenie miasta.

 Cele szczegółowe:
1. Uczniowie poznają historyczne fakty tworzenia się samorządu. 
2. Uczniowie utrwalają wiedzę o kompetencjach organów samorządowych.
3. Uczniowie rozróżniają pojęcie samorząd terytorialny od samorządów 

szkolnych i zawodowych.
4. Wskazują, jak praktycznie mogą wpływać na swoje najbliższe otoczenie i jego 

problemy.
 Cele w języku ucznia:

1. Przypomnicie sobie jakie są kompetencje organów samorządu terytorialnego.
2. Będziecie umieli wskazać rozwiązania różnych problemów waszego otoczenia.

 Nacobezu
1. Będę  potrafił wskazać 3 kompetencje  samorządu gminnego, szkolnego            

i zawodowego.
2. Będę  potrafił opracować w zespole rozwiązania konkretnych problemów 

lokalnych.
 Przebieg lekcji:



A. Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji. 

2. Nauczyciel przedstawia cele lekcji. 

B. Rozwinięcie
1. Nauczyciel zapisuje na środku tablicy słowo „samorządność” i prosi uczniów

o  podanie  skojarzeń  z  nim  związanych.  Zapisuje  je  na  tablicy  i  wspólnie

z uczniami grupuje je w zależności od tego  jakiego samorządu dotyczą. Jeśli

uczniowie  sami  nie  pogrupują  typów  samorządu:  terytorialny,  szkolny,

zawodowy  to  podczas  dyskusji  nauczyciel  naprowadza  na  różnice  między

samorządami.
2. Uczniowie wcześniej podzieleni na 5 grup otrzymują wcześniej przygotowane

puzzle.  Ich  zadaniem  jest  dopasowanie  zadań  do  typu  instytucji,  która  je

wykonuje.  Każda  z  grup  prezentuje  jedną  z  instytucji  i  zadania,  które  jej

przydzieliła. 
3. Nauczyciel prosi  uczniów by za pomocą Internetu odszukali  mapy podziału

terytorialnego  Polski  i  krótko  wyjaśnia  historię  podziału  terytorialnego

w PRL-u i po 1989 roku.

                          Uczniowie, korzystając z mapy lokalizują :

1. województwo, w którym mieszkają;
2.  wymieniają  nazwy  województw  bezpośrednio  sąsiadujących  z  województwem,

w którym mieszkają.

                          Nauczyciel, wyjaśnia, czym charakteryzują się poszczególne rodzaje gmin w    

                         Polsce oraz czym jest powiat i miasto na prawach powiatu.

C. Zakończenie

         − Uczniowie  w parach analizują   problem: Zaangażowanie uczniów naszej  

               szkoły w życie społeczności szkolnej. 

         − Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy. Nauczyciel podkreśla rolę aktywności   

             uczniów dla prawidłowego funkcjonowania społeczności szkolnej. 

Na  zakończenie  nauczyciel  prosi  uczniów  o  dokończenie  zdań  (ustnie)  lub  zapisanie  w

zeszytach

• Dziś nauczyłam/łem się...
• Zrozumiałam/łem, że...

• Przypomniałam/łem sobie, że...



• Zaskoczyło mnie, że...

Pytanie kluczowe: Czemu służą samorządy?

■ Praca domowa 

Uczniowie, korzystając z Internetu, wykonują podane polecenia:

         1. Podaj nazwę gminy, w której mieszkasz.

         2. Podaj nazwę powiatu, w którym mieszkasz.

        3.Określ, jaki charakter ma gmina, w której mieszkasz.

    Podają imię i nazwisko osoby, która w  gminie (mieście na prawach powiatu):

1. Sprawuje władzę wykonawczą.

2.Kieruje pracą rady gminy (rady miejskiej lub rady miasta).


