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Najważniejsze działania w harmonogramie projektu 

Ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną, dopuszczamy przesunięcia. Harmonogram działań 
będzie indywidualnie dostosowywany do harmonogramu szkoły. 

Październik-grudzień 2022 

• Podpisanie formalnych porozumień z dyrekcją szkół wybranych do projektu. 
• Wybór opiekuna lub opiekunki szkolnej - to nauczyciel lub nauczycielka, którzy dysponują 

wiedzą, czasem i motywacją do logistycznego przeprowadzenia procesu budżetu 
obywatelskiego w szkole.  Rekomendujemy, aby była to osoba zaangażowana we współpracę z 
samorządem uczniowskim lub innymi grupami uczniowskimi. Opiekun_ka szkolny_a będzie 
pierwszym kontaktem mentora lub mentorki szkoły oraz osobą ze szczególną rolą w pracy 
szkolnego zespołu roboczego. 

• Szkolenie dla opiekunów i opiekunek szkolnych – spotkanie, na którym przedstawimy 
najważniejsze informacje dotyczące procesu SBO oraz praktyczne wskazówki dla skutecznego 
przeprowadzenia. Będzie to również okazja do poznania koordynatorów_ek z Fundacji Pole 
Dialogu, mentorów_ek oraz innych zaangażowanych nauczycieli_ek. 

• Stworzenie zespołu roboczego - składającego się z przedstawicieli i przedstawicielek władz 
szkoły, nauczycieli i nauczycielek, rodziców, uczennic i uczniów. Zespół będzie miał ok. 3- 4 
spotkań w trakcie projektu. 

• Warsztat rozpoczynający dla zespołu roboczego – warsztat będzie poprowadzony przez 
mentora lub mentorkę, którzy opowiedzą o idei budżetów obywatelskich. Następnie mentor lub 
mentorka wejdzie w rolę facylitacyjną, tak aby zespół roboczy mógł ustalić regulamin SBO oraz 
harmonogram i sposoby działania. 

Styczeń-marzec 2023 

• Promocja SBO wśród społeczności szkolnej. 
• Realizacja warsztatów dla uczniów i uczennic - będą dotyczyły idei budżetu obywatelskiego 

(np. lekcje kreatywne o generowaniu pomysłów do SBO, warsztaty o mądrym głosowaniu na 
projekty, działania „profrekwencyjne” skierowane do uczniów i uczennic). 

• Przekazanie informacji rodzicom (spotkanie lub mail). 
• Realizacja SBO zgodnie z wypracowanymi zasadami, w tym:  

o Tworzenie puli pomysłów (angażując jak najszerzej społeczność szkolną); 
o Praca z pomysłodawcami nad dopracowaniem wniosków podczas konsultacji 

indywidualnych; 
o Debata szkolna, połączona z promocją projektów; 
o Wybór projektów - głosowanie lub deliberacja; 
o Realizacja wybranych projektów. 

Kwiecień 2023 

o Realizacja zwycięskich projektów przez szkołę. Dostarczenie faktur. 

Maj 2023 

o Spotkanie podsumowujące, podczas którego wspólnie zastanowimy się nad efektami działań i 
podzielimy dobrymi praktykami. 
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