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Cele spotkania

- podsumowanie pracy opiekunów i opiekunek zespołów szkolnych w 
programie Szkoła Demokracji

- docenienie sukcesów, które były podczas realizacji programu i pracy z grupą;
- przyjrzenie się trudnościom, które były podczas realizacji programu i pracy z 

grupą;
- wnioski na przyszłość;
- pokazanie ciekawych narzędzi, metod, wiedzy do dalszej pracy z SU (co 

dalej?);
- pokazanie, jak podsumować pracę z uczniami.
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Program spotkania

- Wprowadzenie
- I część - podsumowanie pracy opiekunów w programie i propozycje 

podsumowania z uczniami
- II część - współdecydowanie i propozycje z biblioteki CEO

Pytania można zadawać na bieżąco na czacie.
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W jakim gronie dzisiaj jesteśmy?
Napisz na czacie:

Szkoła i miejscowość
Nauczany przedmiot
Który rok pracujesz z samorządem 

uczniowskim?
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Co wydarzyło się w programie Szkoła Demokracji?

Rekrutacja 
dwuetapowa

Wrzesień – 
październik 
2021

Inauguracja 
programu 
online

15 i 21 
października 
2021

Inauguracja online: wykład i 
warsztaty z trenerami

10:00-16:15

Obszary i wyzwania, 
elementy programu, treści 
Przewodnika

Pretest – badanie 
kompetencji

Pierwsze zadanie: 
Diagnoza i plan 
działania

Listopad 2021

przeprowadzenie przez Zespół 
diagnozy (analiza działania 
szkoły) na podstawie narzędzia,

 wybór wyzwań do realizacji na 
podstawie Przewodnika po 
programie i stworzenie planu 
ich realizacji (plan działań)

dodanie diagnozy i planu do 
platformy

Przydzielenie 
mentora i 
dostęp do 
platformy

Październik 2021

Jeden mentor dla każdego 
zespołu.

Kontakt mailowy mentorzy 
-opiekunowie/ki i 
uczniowie i uczennice. 
Przywitanie, pierwsze 
konsultacje.

Zadeklarowanie daty 
pierwszego spotkania 
(ustalenie)

Zapoznanie się z 
Przewodnikiem
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Co wydarzyło się w programie Szkoła Demokracji?

Realizacja i relacje 
z wyzwań, 
mentoring 
(konsultacje, IZ)

Listopad 2021 – 
Kwiecień 2022

Realizacja wyzwań przez 
zespoły wg 
Harmonogramu, 
kontakt z mentorami 
-konsultacje w razie 
potrzeby i informacje 
zwrotne do relacji

2 spotkania 
mentora z 
zespołem online

Terminy ustalane z 
opiekun(k)ami

Listopad 2021 – 
kwiecień 2022

Dwa spotkania z 
zespołem po 1,5h 
– termin ustalany z 
zespołem, 
przebieg planuje 
mentor

Spotkanie 
wspierające dla 
opiekunów/ek

Luty/marzec 
2022

spotkanie wspierające dla 
opiekunów/ek zespołów 
projektowych online
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Co wydarzyło się w programie Szkoła Demokracji?

Podsumowanie 
online – 
konferencja

Kwiecień 2022

Podsumowanie programu 
(konferencja zamykająca) – w 
kwietniu 2022 spotkamy się, 
żeby pokazać swoje projekty i 
cieszyć się nimi 

Posttest

Przyznanie 
certyfikatów dla 
szkół i zaświadczeń 
dla uczestników 
(dyplomy zostaną 
wysłane pocztowo)

Certyfikaty i 
zaświadczenia

Maj - czerwiec 
2022

Szkolenia 
liderskie

Grudzień 2021 - 
marzec 2022
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Zapraszam na Jamboarda

Jak odpowiedzieć na pytanie za 
pomocą karteczek “notatek”?

 



Jak wdrażać prawdziwą 
samorządność w 
polskich szkołach?
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Laboratorium 
Szkolnej Demokracji 



Informowanie  Dobra informacja i komunikacja pomiędzy 
organami władzy i obywatelami to podstawa 

partycypacji. 
BEZ ZAPEWNIENIA DOBREJ JAKOŚCI TEGO 

POZIOMU TRUDNO PRZEJŚĆ NA WYŻSZE 
POZIOMY DRABINY

Zapewnienie wszystkim uczniom i uczennicom szkoły 
rzetelnych informacji o działaniach SU, wszelkich 

decyzjach władz szkoły ich dotyczących oraz 
umożliwienie uczniom łatwej komunikacji z 

przedstawicielami władz SU i władzami szkoły.
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Informowanie  

- uczniowie szkoły prowadzą własne medium szkolne, 
poświęcone przekazywaniu bieżących informacji 

- władze SU dbają o bieżące przekazywanie informacji o 
planowanych działaniach w różnorodnej formie (np. 
spotkania bezpośrednie w klasach plus posty na fb)

- uczniowie szkoły wiedzą jak łatwo i szybko 
skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami 

władz SU (dyżury, możliwość udziału w spotkaniach 
władz SU, dostępne maile/messenger/ whats app)

- dyrekcja szkoły regularnie spotyka się z 
przedstawicielami władz SU i umożliwia kontakt 

bezpośredni pozostałym uczniom (np. dyżury dyrektora)

- nauczyciele zapewniają uczniom wszelkie niezbędne 
informacje potrzebne im do udziału w lekcjach (kryteria 
oceniania, wszelkie inne zasady związane z zaliczaniem 

przedmiotów, zasady współpracy)Szkoła
Demokracji 



KONSULTOWANIE KONSULTOWANIE to inaczej pytanie o 
zdanie - wszelkich zebranych w ramach 
konsultacji uwag nie musimy brać pod 
uwagę. 

Organizatorzy konsultacji powinni jednak 
zadbać o przekazanie wszystkim 
uczestnikom rzetelnej informacji o tym, jakie 
decyzje zostały podjęte. 

wszyscy zainteresowani decyzją powinni 
mieć możliwość wziąć udział w 
konsultacjach. 

forma konsultacji powinna być dostosowana 
do uczestników
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KONSULTOWANIE NIE MA TAKIEGO OBSZARU ŻYCIA 
SZKOŁY, KTÓREGO NIE MOŻNA BY 
SKONSULTOWAĆ Z UCZNIAMI, NP.:

- zasady dotyczące ubioru i zachowania w 
szkole;

- kryteria oceniania - ogólnoszkolne i 
przedmiotowe

- wygląd przestrzeni szkolnej
- plan działania samorządu uczniowskiego
- zakup sprzętu sportowego, książek do 

biblioteki, wyposażenia itp. 
- miejsca i tematyka wyjść szkolnych
- i wiele innych...
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KONSULTOWANIE

JAK KONSULTOWAĆ?

ZACZYNAMY OD SPRAW DROBNIEJSZYCH
KONSULTACJE W WAŻNEJ DLA UCZNIÓW 
SPRAWIE POWINNY ODBYWAĆ SIĘ 
MIN. 1 RAZ W ROKU SZKOLNYM

- krótkie ankiety i sondy online - proste ale 
ułomne

- spotkania i dyskusje, optymalnie w formie 
uporządkowanej: open space, warsztaty 
przyszłościowe

- spacery badawcze 
- spotkania z przedstawicielami wybranych 

grup
- więcej o technikach konsultacji 

i współdecydowania:
https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wie
dzy/techniki/
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https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/
https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/


WSPÓŁDECYDOWANIE WSPÓŁDECYDOWANIE zakłada PARTNERSTWO - głos 
wszystkich uczestniczących stron jest równy 

decyzja podjęta w procesie współdecydowania jest 
WIĄŻĄCA, nie można z niej zrezygnować

udział w procesie współdecydowania powinien być 
dostępny w równym stopniu dla wszystkich 

zainteresowanych (co nie oznacza zawsze, że musi objąć 
wszystkich) 

na poziomie szkoły również można współdecydować o 
wszystkim - jest to zależne przede wszystkim od dobrej woli 

dyrekcji i rady pedagogicznej 
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JAK WYGLĄDA WŁĄCZANIE UCZNIÓW W 
PODEJMOWANIE DECYZJI W WASZEJ SZKOLE?

w jakiego rodzaju decyzje uczniowie i uczennice 
są włączani 

i na jakim poziomie? 

Szkoła
Demokracji 
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Uczniowie są rzetelnie 
poinformowani

Decyzja jest 
konsultowana z uczniami

Wspóldecydowanie uczniów i 
dorosłych

Szkolne wydarzenia pozalekcyjne, plan pracy SU

Menu obiadów w szkolnej stołówce

Plany zakupu książek do biblioteki, sprzętu sportowego

Zasady dotyczące ubioru i zachowania

Zasady dotyczące oceny z zachowania

Kryteria wewnątrzszkolnego i przedmiotowego oceniania

Wygląd budynku i przestrzeni szkolnej

Wygląd klas

Wycieczki i imprezy klasowe

Statut szkoły 

Wykorzystanie środków z funduszu rady rodziców

Tereny zielone i przestrzeń wokół szkoły, np. ogródek

Opiniowanie pracy nauczycieli i pracowników szkoły 
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Materiały

● Praktyczny poradnik                    
o współdecydowaniu

● Narzędzie do diagnozy

● Metody diagnozy
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● “Przewodnik dla dyrektorów” 
(i nie tylko)

● “Jak wzmacniać proces grupowy 
w klasie?”

● “Wychowanie to podstawa”

● “Projekt-relacje” podręcznik 
i zeszyt ćwiczeń o procesie
grupowym



Zapraszamy na kurs 
dla nauczycieli i 
nauczycielek - 
opiekunek i 
opiekunów 
samorządów 
uczniowskich

Więcej informacji w 
czerwcu 2022.
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Pytania 
i 

wątpliwości??
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Obserwujcie nas na FB!

Zapraszamy Was do obserwowania facebook’a z inspiracjami do działania:
@AngażujObywatelsko i @CentrumEdukacjiObywatelskiej (CEO)
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Dziękujemy          
za udział                 
w programie!

Zapraszamy                 
do kolejnych!

Kontakt:

szkola.demokracji@ceo.org.pl

Urszula Borkowska
urszula.borkowska@ceo.org.pl

Monika Prus
monika.prus@ceo.org.pl

Michał Tragarz
michal.tragarz@ceo.org.pl
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