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Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Samorządy działają!
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu samorządności uczniowskiej.
Zorganizujemy je w dogodnym dla Państwa terminie. Nasz doradca przyjedzie do Państwa szkoły i
wesprze w przeprowadzeniu projektu edukacyjnego włączającego samorząd uczniowski.
Zrealizowany projekt zostanie opisany jako dobra praktyka w wydanej przez naszą Fundację
publikacji elektronicznej.
Na czym polega projekt?
Celem projektu jest zachęcenie samorządów uczniowskich do aktywnego działania na rzecz
społeczności szkolnej. Pragniemy wesprzeć uczniów w podejmowaniu aktywności obywatelskiej.
Projekt składa się z dwóch modułów: warsztatów z zakresu samorządności oraz konkursu dobrych
praktyk:
 Warsztaty – zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach oraz
skorzystania z wsparcia doradców w realizacji projektów edukacyjnych mających na celu
określenie potrzeb i problemów uczniów oraz wypracowanie rozwiązań.
 Konkurs polega na przesłaniu opisu dobrej praktyki z zakresu samorządności uczniowskiej.
Pokażcie co robicie na rzecz szkoły, uczniów, lokalnej społeczności. Wybrane przykłady
działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów społeczności szkolnej i/lub
odpowiadające na jej potrzeby zostaną nagrodzone. Zwycięzcy otrzymają dyplomy a dobra
praktyka ukaże się w elektronicznej publikacji.
Co zyskają uczniowie?
 Będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniach poświęconych samorządności uczniowskiej.
 Rozwiną umiejętności społeczne dzięki realizacji projektu edukacyjnego.
 Dowiedzą się, w jaki sposób mogą wpływać na życie szkoły.
 Wybrane działania uczniów zostaną opisane w publikacji prezentującej dobre praktyki
warszawskich samorządów uczniowskich.
 Wszyscy uczniowie biorący udział w szkoleniach i realizujący projekt edukacyjny otrzymają
dyplomy.
Co zyskają nauczyciele?
 Wybrane działania nauczycieli pracujących z samorządem uczniowskim zostaną opisane w
publikacji prezentującej dobre praktyki warszawskich samorządów uczniowskich.
 Będą mogli skorzystać ze wsparcia trenera i doradcy do spraw samorządności uczniowskiej.
 Otrzymają wskazówki w jaki sposób przeprowadzić projekt edukacyjny z zakresu
samorządności uczniowskiej.
 Przy wsparciu doradcy będą mieli okazję zrealizować projekt edukacyjny z zakresu
samorządności uczniowskiej.
 Wszyscy nauczyciele biorący udział w szkoleniach i realizujący projekt edukacyjny otrzymają
dyplomy.
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Co zyska szkoła?
 Projekt stanie się okazją do wzmocnienia działań samorządu uczniowskiego.
 Szkoła będzie mogła popularyzować w lokalnej społeczności wizerunek szkoły otwartej na
potrzeby uczniów.
 Wybrane działania szkół zostaną opisane w publikacji prezentującej dobre praktyki
warszawskich samorządów uczniowskich.
 Szkoły, które wezmą udział w konkursie, otrzymają dyplomy.

Projekt krok po kroku
Krok 1: Przesłanie formularza zgłoszeniowego z deklaracją chęci wzięcia udziału w konkursie i/lub
dodatkowych szkoleniach (organizowanych w szkole) – ze względów organizacyjnych prosimy o jak
najszybsze przesłanie zgłoszenia.
Krok 2: Szkoły, które:
a) zadeklarowały chęć wzięcia udziału w szkoleniach – do 23 X 2015 zostaną zorganizowane
dwa 3-godzinne szkolenia dla minimum 15 uczniów działających na rzecz szkoły.
Następnie uczniowie ci przy wsparciu doradcy zrealizują projekt edukacyjny. Celem
projektów będzie ukazanie uczniom ich wpływu na życie szkoły (diagnoza
problemu/potrzeby; szukanie rozwiązań; konsultacje; wypracowanie ostatecznej
propozycji rozwiązania).
b) Zadeklarowały jedynie chęć udziału w konkursie – do 13 XI przysyłają opisy dobrych
praktyk (według wzoru w załączniku).
Krok 3: Ogłoszenie wyników konkursu – do 1 XII 2015.
Krok 4: Wręczenie nagród i mini-dyskusja nad stanem samorządności uczniowskiej – do 17 XII 2015.
Krok 5: Zaprezentowanie publikacji dobrych praktyk – do 17 XII 2015.
Zgłoszenia
Prosimy o przesłanie skanu formularza mailem na adres: piotr.sienkiewicz@civispolonus.org.pl lub
faksem: 22 664-73-13 wew.18 (faks obsługuje Szkoła Podstawowa nr 306 – partner Projektu).
Organizatorzy
Fundacja Civis Polonus
Koordynator projektu:
Piotr Sienkiewicz – piotr.sienkiewicz@civispolonus.org.pl
ul. Bagatela 10/36
00-585 Warszawa
www.civispolonus.org.pl
Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie
Faks. 22 664-73-13 wew.18
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SAMORZĄDY DZIAŁAJĄ!
Prosimy o przesłanie skanu formularza na adres mailowy: piotr.sienkiewicz@civispolonus.org.pl
lub faksem: 22 664-73-13 wew.18 (faks obsługuje Szkoła Podstawowa nr 306).
Zgłaszam chęć udziału w konkursie Samorządy działają i deklaruję przesłanie opisu dobrej praktyki
do 13 XI 2015.

Deklaruję chęć skorzystania z bezpłatnych szkoleń z zakresu samorządności uczniowskiej, które
zostaną przeprowadzone dla co najmniej 15 uczniów. Następnie szkoła przeprowadzi projekt
edukacyjny przy wsparciu doradcy Fundacji Civis Polonus.

TAK 

NIE 

Podpis i pieczęć dyrektora placówki

Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację projektu w szkole:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………..
Adres poczty e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce na pieczęć szkoły. Proszę sprawdzić, czy widoczna jest nazwa placówki i adres.
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Regulamin konkursu Samorządy działają!
I. Organizator i Partner
1. Organizatorem projektu Samorządy działają! jest Fundacja Civis Polonus.
2. Partnerem Organizatora w zakresie realizacji konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks.
Jana Twardowskiego w Warszawie, ul. Tkaczy 27, 01-346 Warszawa.
II. Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie szkoły podstawowe mające swoją siedzibę na terenie m.st.
Warszawy.
III. Cele konkursu
Celem konkursu jest:
a) wzmocnienie kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów szkół podstawowych,
b) zwrócenie uwagi na konieczność rozwijania aktywności samorządów uczniowskich w zakresie
rozpoznawania i podejmowania próby zaspokojenia potrzeb i rozwiązania problemów
społeczności szkolnej,
c) zwiększenie wśród uczniów wiedzy na temat praw przysługujących samorządowi
uczniowskiemu,
d) promocja dobrych praktyk wypracowanych przez warszawskie szkoły podstawowe w zakresie
samorządności uczniowskiej.
IV. Zgłoszenie udziału
1. Szkoła chcąca zgłosić swój udział w projekcie powinna wysłać skan wypełnionego formularza
zgłoszeniowego na adres poczty elektronicznej: piotr.sienkiewicz@civispolonus.org.pl lub
faksem na nr: 22 664-73-13 wew.18 (faks obsługuje Szkoła Podstawowa nr 306).
2. W ciągu 48 godzin Organizator wyśle potwierdzenie odbioru zgłoszenia na adres poczty
elektronicznej wpisany w formularzu i/lub na adres, z którego został wysłany skan.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

V. Przesłanie dobrych praktyk i ogłoszenie wyników
Opisy dobrych praktyk szkoły przesyłają w wersji edytowalnej (doc, docx) oraz w wersji
zeskanowanej z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora do 13 XI 2015 na adres poczty
elektronicznej: piotr.sienkiewicz@civispolonus.org.pl.
W ciągu 48 godzin Organizator wyśle potwierdzenie odbioru dobrych praktyk na adres poczty
elektronicznej, z którego otrzymał wiadomość.
Dobre praktyki powinny zostać zrealizowane między 1 I 2014 a 13 XI 2015.
Szkoła może przesłać dowolną liczbę dobrych praktyk.
Dobre praktyki oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli
Organizatora i Partnera.
Dobre praktyki oceniane będą według kryteriów:
a. Działania odpowiadały na potrzeby/ problemy uczniów i/lub rodziców. (0-5 p.).
b. Działania były zaplanowane, wykonane i poddane ocenie wspólnie przez uczniów/i
lub rodziców oraz nauczycieli. (0-5 p.).
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c. Działanie ma charakter systematyczny. W konkursie najbardziej
cenimy te inicjatywy, które mogą się wpisać w codzienne funkcjonowanie szkół. (0-5
p.).
d. Działanie jest znaczące w życiu szkoły – zmienia jej funkcjonowanie, zwiększa
zaangażowanie uczniów/ rodziców, wpływa pozytywnie na realizację misji szkoły. (05 p.).
e. Działanie jest innowacyjne. Szukamy inicjatyw, które wychodzą poza schematy,
wskazują nowe możliwości znaczącej współpracy w szkołach (0-5 p.).
7. Organizator ogłosi wyniki konkursu do 1 XII 2015. Zostaną one przesłane na adresy e-mail
podane w formularzach zgłoszeniowych.
8. Wręczenie dyplomów i drobnych nagród dla szkół połączone z mini-dyskusją na temat stanu
samorządności uczniowskiej nastąpi do 17 XII 2015.

1.
2.
3.
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VI. Szkolenia
W formularzu zgłoszeniowym szkoła uczestnicząca w konkursie zaznacza, czy chciałaby
skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych szkoleń dla uczniów z zakresu samorządności.
Ze szkoleń, o których mowa w pkt. 1 będzie mogło skorzystać 9 szkół. Decydować będzie
kolejność zgłoszeń (liczy się data i godzina odbioru wiadomości e-mail lub faksu).
Szkolenia odbywają się w placówce, która zadeklarowała chęć skorzystania z nich.
Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia dwóch 3-godzinnych szkoleń dla uczniów i 2
spotkań doradczych trwających 2 godziny każde w zakresie realizacji projektu edukacyjnego.
Szkoła zobowiązuje się do stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie szkoleń i
spotkań doradczych, o których mowa w pkt. 4.
Organizator skontaktuje się ze szkołami zakwalifikowanymi do przeprowadzenia szkoleń
najpóźniej w ciągu 10 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
Szkoła, która skorzysta ze szkoleń, o których mowa w pkt 3. zobowiązana jest do
zrealizowania projektu edukacyjnego z zakresu samorządności uczniowskiej. W realizacji tego
projektu szkołę będzie wspierać doradca Fundacji.
Opisy projektów edukacyjnych, o których mowa w pkt. 4, zostaną umieszczone w wydanej
przez Fundację publikacji elektronicznej o ile dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę.

VII Publikacja
1. Organizator do 17 XII 2015 wyda publikację elektroniczną umieszczoną na stronie
www.samorzaduczniowski.org i innych serwisach poświęconych edukacji i samorządności
uczniowskiej na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0
Polska”.
2. W publikacji zostaną umieszczone wybrane opisy dobrych praktyk przesłanych na konkurs.
3. Autorzy dobrych praktyk wyrażają zgodę, aby prace konkursowe zgłoszone przez nich do
konkursu były wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez
Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach
eksploatacji, poddawane stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i
podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym
stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
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VIII Postanowienia końcowe
1. Kwestie nieregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora.
2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie się lub zażalenie od decyzji Jury o
przyznaniu nagród.
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Formularz opisu dobrej praktyk
I. Cześć organizacyjna
Nazwa szkoły:
Imię i nazwisko nauczyciela – autora praktyki:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy/do szkoły:
Imiona i nazwiska uczniów zaangażowanych w realizację dobrej praktyki (opcjonalnie, nie jest
konieczne uzupełnienie tej części. W miarę możliwości przygotujemy dyplomy dla wskazanych
uczniów):
Jeżeli chcecie Państwo dołączyć zdjęcia lub inne pliki graficzne, to prosimy je „wkleić” w treść
dokumentu.
II. Część merytoryczna
Tytuł naszej dobrej praktyki:
Kiedy realizowaliśmy dobrą praktykę (wystarczy miesiąc i rok):
1. Do kogo dobra praktyka jest skierowana?/ Kto może realizować dobrą praktykę?:
2. Co osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu dobrej praktyki?/ Co udało się poprawić, jakie problemy
rozwiązać?:
3. Nasz największy sukces:
4. Sposób wdrożenia praktyki - Krok po kroku jak dobra praktyka była realizowana:
5. Co jest potrzebne do realizacji dobrej praktyki (pieniądze, czas, osoby, co jeszcze)?:
6. Co się nie udało, z jakiego powodu, co należałoby zrobić inaczej?:

Miejsce na:
Pieczęć szkoły

Pieczęć i podpis dyrektora

