
Podejmowanie decyzji
1. Ważną dla społeczności szkolnej decyzję
podejmujemy w procesie współdecydowania,
zgodnym z opisem w materiałach CEO (opis procedury
w publikacji: „Szkoła demokracji. Praktyczny poradnik
o współdecydowaniu w szkole.”)

Wyznaczniki dobrego procesu współdecydowania:

● wszystkie zainteresowane strony (uczniowie, nauczyciele i
dyrekcja) osiągają rzeczywiste porozumienie w zakresie
podejmowanej decyzji,

● zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu rzetelnej i
wyczerpującej informacji o procesie (zasady i przebieg), jak i
kwestii, w jakiej decyzja jest podejmowana,

● forma współdecydowania jest atrakcyjna i dostępna dla
możliwie wielu osób oraz dostosowana do potrzeb uczestników,

● strony uczestniczą w procesie na zasadzie partnerstwa – głos
każdego uczestnika jest równy,

● otwartość – każdy może wziąć udział w procesie,

● wspólnie podjęta decyzja jest wiążąca.

● Decydować można zarówno w tematach takich jak rozdzielenie
przyznanego Budżetu Szkolnego, wybór koloru ścian w szkole
czy filmu na Noc Filmową, miejsce wycieczki szkolnej, ale także
w decyzjach takich jak zmiany w Regulaminie Szkoły.



2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje
przeorganizowany przez uczniów i dla uczniów (np.
stworzenie kącika wypoczynku, remont sal zgodnie z
zaleceniami uczniów, mural na ścianie szkoły
stworzony przez uczniów, itp.)

Uczniowie i uczennice organizują przestrzeń w taki sposób,
jaki chcą, zgodny z ich potrzebami. Ich działanie odbywa się za
zgodą dyrekcji.

3. Tworzymy – formalną lub nieformalną – radę
szkoły, czyli organ w ramach którego regularnie
spotykają się przedstawiciele SU, rady rodziców i rady
pedagogicznej (jednocześnie), żeby dyskutować o
bieżących sprawach szkoły.

Spotkania przebiegają trójstronnie, czyli jednocześnie
spotykają się przedstawiciele samorządu uczniowskiego, rady
rodziców i rady pedagogicznej. Spotkania odbywają się
regularnie, najlepiej jak ustalono stały termin.

4. Organizujemy w naszej szkole budżet
partycypacyjny. Kwota, o jakiej przeznaczeniu
decydują uczniowie, jest nie mniejsza niż 1500 zł.

Wszyscy uczniowie i uczennice mogą zgłosić swoje propozycje na
wykorzystanie budżetu.

Każdy z nich ma możliwość decydowania, na co przeznaczyć kwotę,
jaka jest do dyspozycji poprzez oddanie głosu.


