
Szkolny Budżet Obywatelski

Cele oraz idee projektu „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego”



Czym jest Szkolny Budżet Obywatelski?

Państwa propozycje, odczucia, sugestie?
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Szkolny Budżet Obywatelski

Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to proces, w którym o 
przeznaczeniu części szkolnego budżetu (wyznaczonej najczęściej 
przez dyrekcję lub rodziców) decyduje społeczność szkolna.

Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy 
inni pracownicy i pracowniczki szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą 
projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są 
najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

Znany także jako Szkolny Budżet Partycypacyjny.
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Dlaczego warto zrealizować SBO?

•

•

•

•

•

•

•
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Wartości SBO



Laboratorium Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego

O bieżącym projekcie
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Cele projektu

Korzyści dla szkoły:
• wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły,

• włączenie uczennic i uczniów w decydowanie o sprawach szkoły i zyskanie wiedzy na temat 
jej funkcjonowania, dzięki czemu w dalszej perspektywie mogą stać się partnerami dla 
kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji o ważnych sprawach i inwestycjach,

• wzrost roli samorządów uczniowskich w szkołach,
• zachęcenie do korzystania z tego rodzaju praktycznego uzupełnienia zajęć z 

przedsiębiorczości.

Korzyści dla społeczności:
• budowanie pozytywnego obrazu szkoły otwartej na dialog i partnerstwo,
• społeczności szkolne dowiedzą się o działaniu warszawskiego budżetu obywatelskiego 

(partycypacyjnego),
• stworzenie katalogu dobrych praktyk i modelu (lub kilku modeli) SBO, skrojonego do 

potrzeb warszawskich szkół.



8

Krok po kroku

Promocj
a 

szkolneg
o 

budżetu

I. Powołanie zespołu roboczego i stworzenie regulaminu oraz harmonogramu

II. Generowanie pomysłów

III. Pisanie i składanie projektów

IV. Weryfikacja projektów

V. Promocja projektów

VI. Wybór projektów

VII. Ogłoszenie wyników i realizacja zwycięskich projektów

VIII. Ewaluacja szkolnego budżetu
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Materiały do pobrania

Szkolne budżety partycypacyjne – wskazówki dla 
początkujących
Publikacja, która powstała jako rezultat poprzedniej 
edycji projektu

Młodzież i budżet partycypacyjny. Otwieranie drzwi do 
demokracji

Link:
https://poledialogu.org.pl/szkolny-budzet-partycypacyjny
-wskazowki-dla-poczatkujacych/ 

Link:
https://poledialogu.org.pl/mlodziez-i-budzet-partycypacyj
ny-otwieranie-drzwi-do-demokracji/ 
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PROPONOWANE ZASADY WSPÓŁPRACY

1) każdy może mieć inne zdanie,
2) mówimy otwarcie o swoich opiniach,
3) nie oceniamy wzajemnie swoich wypowiedzi,
4) nie przerywamy sobie,
5) słuchamy się wzajemnie.



Dziękuję!


