OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "SZKOŁA DEMOKRACJI"
W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Uczniowski w naszej
szkole wziął udział w drugiej edycji ogólnopolskiego programu
"Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów
i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności
uczniowskiej. Nasz Zespół w składzie: Koordynator pan Stefan
Kokoczka oraz Członkowie: Kamila Kowalska, Anna Zegarowska,
Urszula Przewięda, Aleksandra Kopeć, Martyna Kowalska,
Paulina Chajec oraz Dawid Kolbusz miał za zadanie wypracować 7
obszarów działania, a mianowicie:
1.WYBORY REPREZENTACJI - W szkole odbywają się wybory
zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe,
bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice
mają czynne i bierne prawa wyborcze. Uczniowie i uczennice znają
swoich kandydatów , kandydatki i ich programy.
2. KOMUNIKACJA I MEDIA - Uczniowie i uczennice mogą
inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden
środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja
dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować.
3. DZIAŁANIA UCZNIÓW
Władze SU są niezależne oraz
samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć,
przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach
i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu
swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz
SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.
4. PODEJMOWANIE DECYZJI Istotne decyzje dotyczące
uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub
współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z
reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców
spotykają się regularnie.
5. UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE - Kryteria oceniania są znane i
rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został
poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i

nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i
udzielania informacji zwrotnej.
6. OTWARTA SZKOŁA
Szkoła zapewnia uczniom i
uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i
poglądów oraz obrony naruszanych praw. Szkoła jest również otwarta
na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich
zasobów.
7. ZASOBY I KWESTIE FORMALNE - Władze SU mają
możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów
rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych
zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów regulamin SU,
zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.
W ubiegłym roku szkolnym 2016/17 udało nam się wypełnić aż
5 obszarów, z czego jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni. Pozostałe
dwa, czyli „Wybory reprezentacji” oraz „Podejmowanie decyzji”
postaramy się zrealizować w bieżącym roku szkolnym, aby w nagrodę
za nasz wkład otrzymać „Certyfikat Szkoły Demokracji” dla naszej
szkoły.
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