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Wprowadzenie - realizacja ewaluacji 
 

W 2021 roku w Lublinie uruchomiono pilotażową edycję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 

(w skrócie SBO). Niniejszy raport podsumowuje jej częściową ewaluację i przedstawia rekomendacje 

dla przyszłych edycji.  Zadania merytoryczne projektów Szkolnych Budżetów Obywatelskich mogą 

być realizowane do końc  roku szkolnego 2021/2022. Jest to jednocześnie termin składania 

sprawozdań merytorycznych z realizacji zwycięskich placówek przez dyrekcji szkół, placówek, 

ośrodków. Po zebraniu tych danych nastąpi całościowe podsumowanie pilotażu SBO w Lublinie. 

Szkolny Budżet Obywatelski polega na przeznaczeniu części budżetu placówki na zadania o których 

zdecyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice, a także rodzice/opiekunowie, nauczyciele 

i nauczycielki czy inni pracownicy oraz pracowniczki szkoły, mogą zgłaszać pomysły, a następnie 

wybierać pośród nich te, które mają być realizowane. 

Ewaluację przeprowadzono poprzez: 

● wywiad grupowy (fokusowy),  

● realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami z 3 placówek, 

● analizę dokumentów związanych z SBO (począwszy od regulaminu konkursu po 

dokumentację sprawozdawczą szkół).  

Badania przeprowadzono w grudniu 2021 roku. Celem ewaluacji było zebranie uwag od osób 

realizujących Szkolne Budżety Obywatelskie w swoich placówkach odnośnie jego przebiegu, zalet 

i efektów oraz elementów trudnych, wymagających zmian. Konsultacji został poddany również 

sposób wyboru placówek oświatowych do udziału w pilotażu i inne elementy regulaminu konkursu 

„Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie -  Szkolne Budżety Obywatelskie” a rekomendacje 

kończące niniejszy raport wskazują jakie elementy powinny zostać zmodyfikowane. 

Założenia Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 
 

Konkurs “Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie” określał 

zasady wyboru szkół/placówek/ośrodków do pilotażu Szkolnych Budżetów Obywatelskich oraz 

zasady obowiązujące przy organizacji i realizacji SBO. Realizowane w zwycięskich 

szkołach/placówkach/ośrodkach Szkolne Budżety Obywatelskie polegały na przeznaczeniu 

określonego budżetu zgodnie z decyzją społeczności szkolnej. W tym procesie zgłaszane są projekty 

przez środowiska szkolne np. przez uczniów /uczennice, rodziców/opiekunów, 

nauczycieli/nauczycielki czy innych pracowników i pracowniczki szkoły, a następnie najczęściej 

poprzez głosowanie określone projekty zostają wybrane przez szkolną społeczność do realizacji. 

Podstawowym celem SBO jest rozwijanie i promocja samorządności szkolnej.  

Cele SBO dotyczą wpływu nie tylko na środowisko szkolne, ale i społeczność lokalną: 

● wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły, 

● rozwijanie współpracy na rzecz współtworzenia przestrzeni edukacji, 

● rozwijanie społeczności szkolnych i lokalnych, 

● rozwijanie i promowanie partycypacji obywatelskiej na terenie miasta Lublin. 

Zadaniem do realizacji celu jest: 

● przeprowadzenie pilotażu Szkolnych Budżetów Obywatelskich w Lublinie, 

● tworzenie katalogu dobrych praktyk i wypracowanie optymalnego modelu SBO 

w Lublinie. 



4 
 

Powyższe cele i zadania są częścią realizacji programu Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. 

Organizatorem konkursu jest Gmina Lublin, a komórką organizacyjną odpowiedzialną z ramienia 

Gminy Lublin za przeprowadzenie konkursu jest Biuro Partycypacji Społecznej we współpracy 

z Wydziałem Oświaty i Wychowania.  

Zasady konkursu “Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie” 

zostały określone w regulaminie dostępnym na stronie - 

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/szkolny-budzet-obywatelski/dokumenty/  

Zostały tam przedstawione wytyczne dotyczące oceny przez komisję konkursową zgłoszonych 

w konkursie wniosków, na podstawie zawartych w nich planów na rozwój samorządności 

uczniowskiej w Lublinie oraz zasady finansowania i rozliczania przyznanych środków. Ocenie 

konkursowej podlegały plany działań na rzecz rozwijania samorządności uczniowskiej.  

Przy ocenie merytorycznej uwzględniono następujące kryteria: 

● wartość merytoryczna zaplanowanych działań na poziomie szkoły/placówki/ośrodka 

w latach szkolnych 2021/22 i 2022/23, 

● wartość merytoryczna zaplanowanych działań na poziomie lokalnym (najbliższe 

sąsiedztwo, dzielnica) w latach szkolnych 2021/22 i 2022/23, 

● wartość merytoryczna zaplanowanych działań na poziomie międzyszkolnym 

i ogólnomiejskim w latach szkolnych 2021/22 i 2022/23, 

● uwzględnienie zasad partycypacji, równości szans i dostępności zaplanowanych działań. 

Środki przyznane placówkom, w kwocie 4 tys. zł brutto, mogły zostać przekazane na:  

● realizację projektów wybranych przez społeczność szkolną, np. zakup wyposażenia szkoły 

i terenów przyszkolnych, pomocy dydaktycznych, materiałów, narzędzi, usług, w tym usług 

edukacyjnych, animacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zadań merytorycznych,  
● działania organizacyjne, informacyjne, promocyjne oraz ewaluacyjne - nie więcej niż 2,5 % 

z całej kwoty przyznanych środków .  

Konkurs był adresowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, w tym artystycznych, 

placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowego ośrodka 

socjoterapii oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin.  

Edycja pilotażowa konkursu została ogłoszona w kwietniu, a wyniki podano w czerwcu. Realizacja 

zadań finansowych odbywała się do końca grudnia 2021 roku. Do czerwca 2022 roku placówki mają 

złożyć sprawozdanie merytoryczne. 

Informacje na temat idei SBO i konkursie przedstawiane zostały podczas 2 spotkań informacyjnych 

online skierowanych do wymienionych powyżej instytucji oświatowych w Lublinie. Wyniki konkursu 

“Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie” zostały ogłoszone 

na stronie Urzędu Miasta Lublin oraz przesłane drogą mailową były do wszystkich 

szkół/placówek/ośrodków, które wzięły udział w konkursie. 

Informacje również zostały zamieszczone na stronie https://lublin.eu/ oraz facebooku: 

obywatelskilublin, LublinisYOUth (strona Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023), MiastoLublin 

(oficjalny profil miasta) oraz w mediach np. Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Radio Lublin, radio 

Eska, www.lubln24.pl.   

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/szkolny-budzet-obywatelski/dokumenty/
https://lublin.eu/
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Szkoły uczestniczące w pierwszej edycji Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego 
 

Do konkursu przystąpiły 22 instytucje oświatowe (szkoły/placówki/ośrodki). Komisja konkursowa, 

poprzez ocenę 4 kryteriów dotyczących planów rozwoju samorządności szkolnej, wyłoniła 

zwycięzców:  

● 4 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja, Szkoła Podstawowa 

nr 29 im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II oraz Szkoła 

Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980, 

● 2 zespoły szkół: Zespół Szkół Elektronicznych i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. 

Zbigniewa Herberta, 

● 2 ośrodki szkolno-wychowawcze: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej i Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1 w Lublinie im. Marii Grzegorzewskiej, 

● III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, 

● Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie. 

W dalszej części procesu realizacji SBO wygrane podmioty wydelegowały min. 2 osoby (w tym osoba 

ucząca się i osoba dorosła) do udziału w spotkaniu integracyjno-organizacyjnym oraz szkoleniach 

z zakresu przygotowania, organizacji i realizacji szkolnych budżetów obywatelskich. Następnie od 

września, wykorzystując uzyskaną wiedzę, podjęto działania w szkołach i ośrodkach np. powołano 

zespoły, opracowano regulaminy, promocję SBO, a następnie realizację wybranych przez społeczność 

szkolną projektów. 

Na bazie obserwowanych, bieżących potrzeb, Urząd Miasta zorganizował w grudniu dodatkowe 

spotkanie ewaluujące proces, w gronie przedstawicieli i przedstawicielek szkolnych zespołów 

roboczych. 

Szkoły i ośrodki wezmą udział w spotkaniu podsumowującym pilotażową edycje SBO, podczas której 

zostaną zaprezentowane zrealizowane działania i ogólne wnioski z ewaluacji, uczestniczki 

i uczestnicy pilotażu podzielą się doświadczeniami oraz  refleksjami. Spotkanie ze względów 

obostrzeń pandemii COVID-19 zostało przesunięte ze stycznia na marzec 2022. 

Wyniki ewaluacji - najważniejsze etapy procesu 
w perspektywie uczestników i uczestniczek 
ewaluacji/konsultacji 

 

Motywacja do udziału w SBO 
 

Decyzja o udziale w konkursie była opisywana przez naszych rozmówców i rozmówczynie jako 

podejmowana przez dyrekcję szkół/placówek/ośrodków. Następnie przekazywano zadanie 

napisania wniosku konkursowego nauczycielowi/nauczycielce albo uczniowi/uczennicy. Często 

wskazywaną motywacją starań o uzyskanie SBO dla szkoły była możliwość uzyskania funduszy na 

działania w szkole.  
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Jeśli są fundusze dla szkoły, czemu nie? Jeśli można coś zrobić dla siebie, czemu nie? 

Wypowiedź z wywiadu  

Inną wspominaną motywacją była nadzieja na to, że dzieci i młodzież zrobią coś same, od siebie i dla 

siebie i w ten sposób uzyskają poczucie sprawczości. 

Jedna z osób wspomniała także doświadczenia z innego, dawniej realizowanego projektu i jako 

motywację wskazała świadomość, że taki typ działania, opartego na inicjatywie młodzieży i realnym 

jej efekcie, wpływa pozytywnie na uczniów i uczennice. 

Zaangażowanie i radość, gdy coś jest pomysłem uczniów i mogą sami wziąć za to 

odpowiedzialność; by czuli, że szkoła jest bardziej ich, że ją tworzą też jako uczniów, jako osoby, 

które decydują.  

Wypowiedź z wywiadu  

 

Dla szkół /placówek/ośrodków decyzja o pisaniu wniosku, a więc udziale w konkursie, którego 

efektem miało być uzyskanie możliwości realizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego wraz 

z zabezpieczeniem finansowania, była zazwyczaj szybką decyzją. Instytucje te stale poszukują 

środków mogących uzupełnić zasoby. Dodatkowo Szkolny Budżet Obywatelski jest czymś nowym 

i interesującym. 

Zgłoszenie do konkursu 
 

O ile sama decyzja o zgłoszeniu do konkursu i napisaniu wniosku była prosta, o tyle już wypełnienie 

formularza dużo trudniejsze. Zawierał on bowiem wymóg przedstawienia planów rozwoju 

samorządności uczniowskiej na poziomie szkolnym, na poziomie lokalnym oraz na poziomie 

międzyszkolnym, miejskim w ciągu najbliższych 2 lat. Osoby wypełniające wnioski tworzyły te plany, 

ale wskazywano, że robiono to w pojedynkę, bez możliwości konsultacji z szerszym gronem czy 

w ogóle szkolną społecznością (wynikało to z braku czasu czy dotychczasowej praktyki) i bez wiedzy, 

jak te plany mają się wiązać z realizacją SBO. Umieszczenie we wniosku obowiązku stworzenia planu 

budziło poczucie zaskoczenia i dużej trudności, zwłaszcza, że inny jest horyzont czasowy szkolnego 

budżetu obywatelskiego a inny planów (2 lata) oraz, że realizacja tych planów nie jest w żaden sposób 

finansowana w ramach SBO. W czasie warsztatu ewaluacyjnego padały pytania o plany, czy szkoły 

będą z nich rozliczane, jak, kiedy i na jakiej podstawie skoro nią ma na ich realizację przeznaczonego 

budżetu.  

Plan był w konkursie. Realizacja projektu dotyczyła czegoś zupełnie innego, ciężko żebyśmy 

byli rozliczani z planu. 

Wypowiedź z wywiadu  

Wskazywano wręcz, że realizacja planu jest obecnie niemożliwa oraz, że jest dużym dodatkowym 

obciążeniem dla nauczycieli czy nauczycielek, które zajmowały się i tak czasochłonnym 

i skomplikowanym SBO. 

Trzeba było podzielić na to, co tu w ośrodku, co dla społeczności i co dla miasta. 

Wypowiedź z wywiadu 

Pomysłów miałam mnóstwo, część pewnie nie wyjdzie bo brak finansów, ale jak połowa choć 

wyjdzie - super. 

Wypowiedź z wywiadu  



7 
 

Na podstawie analizy wniosków szkół, które wygrały realizację SBO w pilotażowej edycji można 

wskazać, że w opisywanych w planach działaniach szkoły skoncentrowano się na celach, które 

umacniają współpracę między uczniami/uczennicami a nauczycielami/nauczycielkami, jak i na 

rozwoju aktywności młodych osób. Wśród działań w celu osiągnięcia celów wymieniano m.in.: 

● informowanie na stronie internetowej czy mediach społecznościowych o działaniach 

szkoły, samorządu uczniowskiego; 

● poprawa jakości komunikacji np. między Samorządem Uczniowskim a społecznością 

szkolną (uczniami/uczennicami i nauczycielami i nauczycielkami i Dyrekcją);  

● umacnianie samorządności w szkole (Samorządu Uczniowskiego), w tym wzmacnianie 

wpływu uczniów/uczennic na sprawy szkoły, powołanie Małego Samorządu 

Uczniowskiego dla klas młodszych; 

● promocja działań partycypacyjnych w szkole, w tym rozwijanie świadomości 

obywatelskiej; 

● większa uwaga na respektowanie praw uczniów, w tym utworzenie Rzecznika Praw 

Uczniów;  

● wsparcie aktywności młodych ludzi, wdrażania swoich pomysłów (planowanie 

i realizacja) wraz z wzmacnianiem poczucia odpowiedzialności za swoje działania; 

● wzmocnienie działań wspierających wymianę poglądów  np. debaty w szkole, wymiana 

listów ze swoimi opiniami;  

● rozpoznawanie potrzeb uczniów np. sondaże, skrzynki z opiniami/uwagami;  

● wsparcie młodszych uczniów przez starszych poprzez opiekę i wprowadzanie w życie 

szkoły, w tym działalności w Samorządzie Szkolnym;   

● tworzenie budżetów obywatelskich np. klasowych;  

● wprowadzanie referendum szkoły w sprawach szkolnych czy konsultacji społecznych; 

● tworzenie Dnia Samorządności; 

● działania integrujące społeczność szkolną, np. wspólne przedstawienia 

rodziców/opiekunów i nauczycieli/nauczycielki;  

● zwiększenie współpracy z Radą Rodziców;  

● organizacja lekcji tematycznych.  

W działaniach poza szkołą proponowano m.in. : 

● podjęcie współpracy z pobliskim szkołami, przedszkolami, organizacjami 

pozarządowymi (w tym Klubami Seniora), instytucjami np. domami kultury czy 

schroniskiem dla zwierząt, uczelniami, parafiami czy mediami; 

● współpracy z Radami Dzielnic czy Radami Osiedli, np. wspólne pisanie projektów; 

● wymianę dobrych praktyk w środowiskach szkolnych, np. organizacja paneli;  

● włączanie się w różne akcje, np. zbiórki, akcje sprzątania, akcje promocyjne, 

np. ekologiczne działania;  

● organizację wydarzeń integrujących (w tym kulturalnych) dla społeczności np. Dni 

Otwarte; 

● współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Lublin;  

● wspieranie działań w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023;  

● organizację konkursów. 

 

We wnioskach wybranych do realizacji było istotne to, żeby wskazane działania na rzecz rozwijania 

samorządności szkolnej były opisane (a nie podane tylko w formie haseł).  

W opinii przedstawicieli Urzędu Miasta realizujących konkurs w części wniosków konkursowych 

pojawiały się propozycje wskazujące na niepełne rozumienie idei samorządności szkolnej. Przy 

wyborze zwycięskich szkół i ośrodków istotne było, żeby opisane działania faktycznie wspierały 
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rozwijanie samorządności uczniowskiej w szkole, a nie ograniczały się tylko do realizacji innych 

potrzeb edukacyjnych, integracyjnych etc. 2 wnioski konkursowe opisywały planowaną realizację 

Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.  Do pilotażu wybrane zostały placówki, których wnioski 

przekonywały, że są one gotowe do uruchomienia u siebie nowego narzędzia i rozwijania partycypacji 

szkolnej/obywatelskiej. 

 

Wsparcie Urzędu Miasta 
  

Po rozstrzygnięciu konkursu “Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety 
Obywatelskie”, w czerwcu 2021 roku, zrealizowano spotkanie organizacyjne pilotażowej edycji 
Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Następnie odbyły się 2 4 spotkania szkoleniowe, 2 w czerwcu, 
po 1 we wrześniu i listopadzie oraz dodatkowe spotkanie ewaluacyjne w grudniu. Ze względu na 
pandemię COVID-19 wszystkie spotkania odbywały się online na platformie Zoom. Osoby 
reprezentujące poszczególne szkoły i ośrodki najczęściej uczestniczyły w nich wspólnie, łącząc się ze 
szkoły, rzadziej indywidualnie ze swojego komputera/telefonu. Spotkania szkoleniowe realizowane 
były przy współpracy z Fundacją Pole Dialogu. 

Na spotkaniach omawiano 8 etapów SBO. Na początku pracowano nad: 

● powoływaniem szkolnego zespołu roboczego, koordynatora/ki oraz opracowanie przez 

ten zespół regulaminu szkolnego budżetu, 

● przygotowywaniem kampanii informacyjnej o Szkolnym Budżecie Obywatelskim na 

terenie placówki oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem działań z zakresu 

„Generowania pomysłów" przez społeczności szkolne, 

● przygotowaniem młodych ludzi do pisania, złożenia i promowania własnych projektów 

oraz przygotowaniem do weryfikacji projektów. 

Na ostatnim spotkaniu poza powyższymi zostały omówione również następujące etapy: 

● wybór projektów, 

● ogłoszenie wyników 

● realizacja zwycięskich projektów,  

● świętowanie sukcesu, 

● ewaluacja szkolnego budżetu obywatelskiego wewnątrz szkoły/ośrodka. 

Spotkania szkoleniowe realizowano w sposób umożliwiający poznanie się, dzielenie się 

doświadczeniami i refleksjami. W pracach grupowych osoby będące na różnych etapach realizacji SBO 

wymieniały się swoimi pomysłami, rozwiązaniami, co stanowiło inspirację dla innych placówek. Jako 

cenne wskazywano materiały, które przekazywano na szkoleniach. 

Super skróty szkoleń w formie prezentacji, nadal się przydają. 

Wypowiedź z wywiadu  

Szkolenia oceniane były przez uczestników i uczestniczki ewaluacji jako potrzebne, podkreślano, że 

przekazywano treści w sposób jasny i konkretny. Spotkania według niektórych trwały wystarczającą 

ilość czasu, a rozłożenie materiału na parę spotkań miało swoje korzyści ponieważ szło równolegle 

z etapami SBO.  

Podawane treści na szkoleniu pomogły w realizacji zadania. 

Wypowiedź z wywiadu  
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Jednocześnie część osób wskazywała, że trudno było znaleźć czas na uczestnictwo w szkoleniach, 

wymagało to nieraz opuszczenia lekcji przez uczniów/uczennice czy znalezienia zastępstwa przez 

nauczycieli/nauczycielki. Oceniano też, że były to długie szkolenia. Niektóre trafiły też w trudny czas 

dla szkół, a realizacja online sprawiała, że trudniej było się wyłączyć z innych obowiązków. 

Podkreślano, że szkolenie można by było zorganizować stacjonarnie.  

Termin realizacji  szkoleń jest bardzo trudny, nie zawsze dyrekcja może dać nam wolne na 

szkolenie. Trudno znaleźć możliwość uczestniczenia. Szkolenia w realu byłyby łatwiejsze - 

dyrekcja wtedy musi nas delegować. 

Wypowiedź z wywiadu  

Mankamentem szkoleń było ich niedostosowanie do najmłodszych uczestników i uczestniczek, 

tj. uczennic i uczniów szkół podstawowych. 

Z perspektyw SP to nie były szkolenia dostosowane dla uczniów SP, warto by było osobne 

szkolenie sprofilowane specjalnie dla uczniów, z przekazem specjalnie dla nich. 

Wypowiedź z wywiadu  

Podkreślano także, że bardzo potrzebne są szkolenia dla zespołów, jak i osób odpowiedzialnych za 

księgowość. 

Szkolenia wprowadzające, coś nowego, przydatne. Kolejne szkolenia kręciły się wokół tego 

samego, można by je podkręcić - dodać kwestie księgowe. 

Wypowiedź z wywiadu  

Poza szkoleniami cenione było wsparcie indywidualne udzielane przez osoby z Urzędu Miasta. Osoby 

miały możliwość dzwonienia czy wysyłania maila i fakt, że zawsze uzyskiwano odpowiedź. Czasem 

jednak trzeba było na nią poczekać, co wiązało się z urlopem bądź chorobą osoby odpowiedzialnej za 

SBO po stronie urzędu (była to tylko jedna osoba wyznaczona do zadania). Część ze szkół korzystała 

także ze wsparcia w postaci współpracy z grafikiem Urzędu Miasta. 

Powołanie zespołu roboczego i stworzenie regulaminu  
Powołanie zespołu roboczego i stworzenie regulaminu były jednymi z pierwszych zadań, jakie stanęły 

przed każdą szkołą i ośrodkiem. W przypadku regulaminu chwalono przekazany przez Urząd Miasta 

przykładowy dokument. Większość instytucji na nim się opierała, wprowadzając jedynie drobne 

modyfikacje. Wskazywano go jako element przydatny i rodzaj pomocy, który należy kontynuować.  

Duże wsparcie to był wzór z UM, podpowiedział. Ogromna pomoc, ukierunkował i ułatwił. Bez 

tego byśmy się pogubili. 

Wypowiedź z wywiadu  

Jednocześnie pojawiły się też głosy odnośnie potrzeby dopracowania przykładowego regulaminu, 

zwłaszcza w miejscach, które odnoszą się do ważnych dylematów, a które trudno placówkom sobie 

wyobrazić jeśli realizują SBO po raz pierwszy, np. kwestia łączenia projektów, możliwe opcje 

dotyczące etapu głosowania. 

Tworzenie regulaminu jest trudne, podcina energię. Wzór regulaminu trzeba bardziej 

dopracować i dać gotowe rozwiązania, propozycje, bo dylematów było sporo, np. jak dzielić czy 

dopuszczać projekty, oczywiście z możliwością rozmowy, zmiany. 

Wypowiedź z wywiadu  
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Zdecydowanie podkreślano, że na tym etapie szkoły/ośrodki potrzebują wsparcia i możliwości 

konsultacji. Jednocześnie zaznaczono, że w niektórych placówkach do tworzenia regulaminu włączali 

się również zaangażowani do zespołu roboczego rodzice (niekiedy z prawniczymi kwalifikacjami). 

Regulamin ma dać bezpieczeństwo, komfort, i pomoc w jego stworzeniu jest bardzo potrzebna. 

Wypowiedź z wywiadu  

Samo tworzenie zespołów roboczych nie było trudne, jednakże z wielu wypowiedzi wynika, że 

zaledwie część osób będących w zespołach roboczych realnie się angażowała w działania. Pojawiały 

się sytuacje, w których z całą realizacją SBO w szkole pozostawał jeden nauczyciel/ nauczycielka czy 

dwójka uczniów, uczennic lub też po jednej osobie z tych obu grup. Osoby, które odczuły na swoich 

barkach większość obciążeń wynikających z realizacji projektu podkreślały, że jest on bardzo 

czasochłonny i skomplikowany.  

Wśród wypowiedzi pojawiała się refleksja, że nie powinno się tworzyć zbyt licznych zespołów, bo 

utrudnia to dalszą realizację i nie ma też aż tylu zadań, jednocześnie zdecydowanie powinny być to 

nie mniej niż dwie osoby. Bardzo ważna jest też współpraca ze strony innych osób pracujących 

w szkole - nieraz wymieniano pomoc kierowników/kierowniczek administracyjnych, zwłaszcza na 

etapie zakupów; zaangażowanie kadry osób sprzątających i gotujących, zwłaszcza na etapie 

zgłaszania projektów oraz, kluczowe przy rozliczaniu projektu wsparcie, bądź niestety czasem jego 

brak, ze strony księgowości (wewnętrznej bądź w ramach Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-

Administracyjnego Oświaty, Urzędu Miasta Lublin). 

Tworzenie oraz promocja projektów przez społeczność szkoły 
 

Projekty były najczęściej zgłaszane przez uczniów/uczennice wraz ze wspierającym ich 

nauczycielem/nauczycielką. Sporadycznie projekt składało samo grono pedagogiczne czy rodzic (jeśli 

już to z uczniem/uczennicą) albo inni pracownicy i pracownice szkoły, np. osoby sprzątające czy 

pracujące w kuchni.  

W trakcie pisania projektów pojawiało się wiele pytań, które kierowano do 

koordynatora/koordynatorki. Podczas warsztatu ewaluacyjnego pojawiła się propozycja, żeby 

organizować w tym jakieś formy wsparcia np. warsztaty czy spotkania konsultacyjne w szkole, które 

będą wsparciem przy opracowaniu projektów. W szczególności pomocne jest wsparcie 

w oszacowaniu wartości projektów, jak i konsultacja czy dany projekt jest zgodny z regulaminem.  

Pomysły na projekty, które mają być realizowane w szkole były różnorodne: od zakupów potrzebnych 

materiałów i sprzętów np. tablic, nagłośnienia, rolet po pomysły aranżacji i wyposażenia miejsc 

w szkole np. stref odpoczynku, miejsc socjalnych, reaktywacji gazetki szkolnej czy organizacji 

wydarzeń dla uczniów i uczennic np. seansów filmowych. Już w czasie pisania projektów widać było, 

że można niektóre połączyć jeśli były o podobnej tematyce np. stworzenia kącika odpoczynku. Warto 

zwrócić uwagę w tworzonych regulaminach, żeby taka możliwość była zapisana i, by sprecyzować na 

jakich warunkach można to realizować.  

Głównymi narzędziami zachęcającymi do głosowania były informacje przekazywane bezpośrednio do 

klas, ponadto strony internetowe szkoły, media społecznościowe (Facebook), wysłanie wiadomości 

pocztą elektroniczną oraz wieszanie plakatów w szkołach. Część zespołów zdecydowała się 

przygotować prezentacje, filmiki informujące, promujące Szkolny Budżet Obywatelski oraz same 

projekty SBO. Najistotniejszą formą komunikacji były kontakty bezpośrednie, np. wchodzenie na 

lekcje z ogłoszeniem, przekazywanie informacji wśród znajomych czy przez nauczyciela na swojej 

lekcji (np. godzinie wychowawczej). Informacje w niektórych szkołach były przekazywane na 

zebraniu rodziców czy Radzie Pedagogicznej, a także na spotkaniach społeczności szkolnej. Na 

szkoleniach rozmawiano o zebrań/narad projektowych w szkołach, np. w formie debaty czy live na 

facebooku. Taka promocja projektów zazwyczaj jednak nie odbywała się w szkołach. W jednej 
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placówce realizowano wszystkie niemal działania związane z SBO na forum szkolnej społeczności, 

podobnie sam wybór projektów odbył się poprzez prezentację 5 propozycji, dyskusję i głosowanie 

(tajne) podczas spotkania społeczności. 

 

Wybór projektów przez społeczność szkolną 
 

Frekwencja przy głosowaniu była różna, w większości jednak liczono na to, że zaangażują się 

uczniowie i uczennice w większym stopniu. Formy głosowania były następujące: 

● formularz internetowy; 

● formularz papierowy (wrzucenie głosu do urny na korytarzu szkolnym, w pokoju 

wychowawców, złożenie w sekretariacie szkolnym, bibliotece szkolnej); 

● formularz w systemie Microsoft Forms po zalogowaniu na szkolne konto Microsoft Teams 

● wysłanie e-mailem wypełnionego formularz; 

● dyskusja i głosowanie tajne podczas spotkania społeczności szkoły. 

Głosowanie w niektórych szkołach/ośrodkach było anonimowe, w innych podawane były dane np. 

imię, nazwisko. Można było głosować maksymalnie na jeden projekt, 3 projekty lub też dowolną ilość 

projektów. 

Swoje poparcie na projekty mogli wskazywać: uczniowie/uczennice, rodzice/opiekunowie, 

nauczyciele/nauczycielki, dyrekcja szkoły oraz pozostali pracownicy szkoły. Zdaniem uczestników 

i uczestniczek ewaluacji włączenie do głosowania rodziców/opiekunów powodowało, że niektórzy 

zaczęli interesować się pomysłami uczniów/uczennic.  

Zdaniem uczestników i uczestniczek ewaluacji samo głosowanie jest też promocją idei budżetu 

obywatelskiego. Społeczność szkolna dzięki niemu dowiaduje się o różnych formach partycypacji.  

To głosowanie to takie święto demokracji. Urna robi swoje. Takie to ważne jest, że możemy 

głosować w tej formie.  

Wypowiedź z wywiadu  

Do realizacji przechodziły zazwyczaj wszystkie projekty, które dostały największą liczbę głosów 

i mieściły się w łącznej kwocie SBO.  W jednej ze szkół w ramach SBO przewidziano realizację jedynie 

jednego, zwycięskiego projektu z założeniem, że będzie on oszacowany na całą kwotę 4 000 zł. 

Odnotowano 2 sytuacje, w których wszystkie zgłoszone projekty mieściły się w puli 4 tys. co 

powodowało, że nie przeprowadzono już głosowania. Osoby tworzące SBO w swoich szkołach miały 

wiele dylematów z tą kwestią, szczególnie, że nie uwzględniono takich sytuacji w regulaminie na 

poziome placówki.  

 Jak projekty mieszczą się w budżecie, to nie widzę sensu głosowania.  

Wypowiedź z wywiadu  

 

Nasze wszystkie projekty mieszczą się w puli. Niepotrzebne jest głosowanie. Grzechem byłoby 

zobaczyć jak jakieś przegrywa, a wszystkie są wartościowe.  

Wypowiedź z wywiadu  

Po głosowaniu sporządzano protokoły z rozstrzygnięcia SBO. Nie było to obligatoryjne działanie 

w ramach regulaminu, ale jest to dobra praktyka polecana w kolejnych edycjach.    
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Projekty w szkołach: weryfikacja projektów, ogłoszenie wyników i realizacja 
zwycięskich projektów 
 

Zgłoszone przez społeczność szkoły projekty podlegały weryfikacji przez szkołę/zespół weryfikujący 

jeszcze przed głosowaniem. Kilka placówek zdecydowało się odrzucić niektóre projekty, kilka podjęło 

decyzję o połączeniu w jeden projekt podobnych pomysłów. Z informacji, jakie uzyskaliśmy, 

przebiegało to w oparciu o rozmowy i szukanie konsensusu. W sprawozdaniach zazwyczaj nie 

umieszczano dokładnej informacji o przyczynach odrzucenia. Pojawiały się też różnice w podejściu - 

w jednej placówce odrzucono projekt opierający się na zakupie kuchenki mikrofalowej, w innej - 

kuchenka została zakupiona. Możliwe, że ten etap SBO wymaga większego doprecyzowania 

i omówienia, by dla placówek jasne były sytuacje wymagające odrzucenia projektu. Zdarzało się, że 

projekty były łączone po głosowaniu. Przykładem może być SP nr 18, w której połączono dwa 

pierwsze co do ilości głosów pomysły, a trzeci zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu Rady 

rodziców. 

Kwoty nie układały się w szacowany budżet projektu. Możliwa byłaby jednak modyfikacja 

i wtedy można by było zrobić 4 projekty. W regulaminie jednak tego nie było, żeby realizować 

tyle projektów aż będą środki.  

Wypowiedź z wywiadu  

Ważne jest pokazanie, że te nie wygrane projekty są dla nas ważne. I Rada Rodziców postanowiła 

je sfinansować. Warto poszukiwać sposobów, żeby je zrealizować np. firmy, może wsparcie 

absolwentów.  

Wypowiedź z wywiadu  

Niezależnie od weryfikacji przed głosowaniem problemy pojawiały się w wielu placówkach na etapie 

realizacji zwycięskich projektów. Okazało się wtedy, że nie wszystkie wskazane w nich materiały 

można zakupić. Osoby odpowiedzialne za księgowość miały liczne wątpliwości. W niektórych 

wypadkach nie zakupiono zaplanowanych elementów. Trudności te zaskoczyły osoby realizujące SBO 

w szkołach. Dlatego w czasie ewaluacji wskazywano, że w przyszłości niezbędne jest szkolenie dla 

osób odpowiedzialnych za księgowość i wyraźne wskazanie jakie koszty są kwalifikowalne w ramach 

projektu. 

Nie można kupić pewnych rzeczy bo są niezgodne z wydatkowaniem, określone paragrafy. 

Dowiedzieliśmy się o tym po wyborze zwycięskich projektów, więc jest duży problem. 

Wypowiedź z wywiadu  

 

Szkolenie z tematów dotyczących kwalifikowalności powinno być przed pisaniem regulaminu, 

by potem nie trzeba było modyfikować wygranych projektów. 

Wypowiedź z wywiadu  

W ramach szkoleń należy także pamiętać o objęciu nimi pracowników i pracownic Lubelskiego 

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty (LCEAO). 

Powinno się mówić o realizacji kwestii finansowej, my się na tym nie znamy. W wielu szkołach 

nie ma księgowej, zależność od LCEAO, czy można by na przyszłość utworzyć subkonto tylko na 

cele SBO? W momencie, gdy środki są przekazywane na konto szkolne to są obwarowane 

wieloma regułami nie do przeskoczenia. My o tym nie wiemy na wstępie, dopiero, gdy środki 

wpłyną, a wtedy jest za późno. 

Wypowiedź z wywiadu  
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Jako problematyczne koszty wskazywano m.in. transport czy licencje programów czy filmów. Były to, 

zdaniem księgowości, koszty niekwalifikowalne.  

Trzeba wydać dyspozycje ze strony UM, pismo do szkół, by realizatorzy mogli przekonać 

księgowej, że jednak jest zgoda na takie zaksięgowanie środków; problematyczny temat 

np. licencji na zakup filmów. 

Wypowiedź z wywiadu  

 

Osobnym problemem było otrzymywanie od sprzedawców faktur przelewowych. O ile zakupy były 

realizowane przez osoby dorosłe - nauczycieli, nauczycielki czy osoby odpowiedzialne za 

administrację - to trudności raczej się nie pojawiały. Inaczej sytuacja wyglądała w sytuacji szkoły 

średniej, gdzie odpowiedzialność za nabywanie materiałów ze zwycięskich projektów spoczywała na 

uczniach i uczennicach. W ich wypadku wynegocjowanie ze sprzedawcami/sprzedawczyniami faktur 

przelewowych było nieraz niemożliwe. W jednej ze szkół było to wręcz przyczyną nie zakupienia 

wszystkich zaplanowanych w projektach materiałów. W konsekwencji nie zrealizowano części 

pomysłów i nastąpiła konieczność zamiany ich na inne. 

Tam gdzie są dorośli opiekunami - rodzice/nauczyciele to mają już wiedzę jak działać 

z fakturami, tam gdzie uczniowie pracują, potrzebne jest przeszkolenie odnośnie fakturowania. 

Wypowiedź z wywiadu  

 

W zakresie ogłoszenia wyników każda szkoła miała swoją strategię, najczęściej informacje 

publikowano na stronie internetowej i na Facebook’u, korzystano także ze szkolnych tablic czy 

spotkań ze społecznością szkolną. W niektórych szkołach pojawiały się informacje o tym, kto jest 

autorem, autorką zwycięskiego projektu.  

W niektórych szkołach wszystkie etapy projektu realizowano na spotkaniach społeczności: 

Promocja na spotkaniu społeczności - mówiłam ile mamy projektów, zastanówcie się w co warto 

by było włożyć te pieniądze, ale też w klasach i na korytarzu, rozmowy. Uczniowie i uczennice 

dostali dyplomy i prezenty za napisanie projektu, doceniona była każda osoba, pochwały do 

rodziców. 

Wypowiedź z wywiadu  

 

Ze względu na realizację zakupów pod koniec roku a także problemy z zakupami, finalizacja projektów 

rozciągnęła się w czasie i nie zawsze udało się zrealizować wspólne otwarcie czy celebracje realizacji 

szkolnych projektów. W momencie prowadzenia warsztatu ewaluacyjnego w większości placówek 

trwały zakupy. W czasie warsztatu ewaluacyjnego wskazywano, że na etap realizacji zakupów było 

stanowczo za mało czasu. Projekty były za szybko realizowane.  

 Goni nas termin finansowy. 

Wypowiedź z wywiadu  

 

W części szkół nastąpiło uroczyste przekazanie wyposażenia czy przestrzeni. Według badanych 

warto, żeby pojawiły się oznaczenia, że zostały rzeczy sfinansowane ze środków SBO, np. naklejkami.  
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Podsumowanie: główne zalety i główne problemy SBO 
 

Szkolny Budżet Obywatelki realizowany był w Lublinie po raz pierwszy. Uczestniczki i uczestnicy 

badań ewaluacyjnych wskazali szereg jego zalet, jak i trudności. Większość z nich została już szerzej 

opisana w powyższych rozdziałach, poniżej, w formie syntetycznej tabeli zestawiamy wszystkie 

mocne strony i trudności realizacji SBO, uzupełniając o elementy, które wcześniej jeszcze nie zostały 

przedstawione. 

Wskazywane zalety - mocne strony Wskazywane trudności - elementy 
wymagające refleksji i ewentualnie zmian 

● w przypadku szkół/ośrodków 
pracujących z młodzieżą ze 
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 
SBO jest szansą na włączenie w 
działania skierowane do szerokiego 
grona szkół, poczucie bycia, w szkolnej 
potrzebie, możliwością wzbudzenia 
poczuciu wpływu wśród młodzieży, 
świadomości, że ich opinie też mogą się 
liczyć - można pokusić się na 
podsumowanie, że SBO daje uczniom i 
uczennicom, jak również placówkom 
swoisty empowerment, poczucie 
sprawstwa, włączenia do szerokiej 
społeczności; 

● możliwość rozpoznania potrzeb 
szkolnej społeczności poprzez projekty, 
jakie zgłasza; 

● pobudzenie współpracy między 
uczniami/uczennicami, 
nauczycielami/nauczycielkami oraz 
rodzicami i opiekunami, mobilizacja 
całej społeczności; 

● pozytywne napięcie, energia, 
ekscytacja, mobilizacja związana z 
działaniami widoczne w atmosferze 
szkoły/ośrodka; 

● możliwość poczucia odpowiedzialności 
i sprawczości przez uczniów, uczennice;  

● pomysłowe, nieoczekiwane i atrakcyjne 
pomysły na projekty, efekt zaskoczenia; 

● rozmowa z dziećmi i młodzieżą, 
tworzenie przestrzeni do dialogu;  

● nowe doświadczenie, które chce się za 
rok powtórzyć;  

● integracja uczniów i uczennic, 
wzmocnienie zespołowości;   

● poczucie sprawczości uczniów, wzięcie 

● trudny projekt, skomplikowana, 
wieloetapowa realizacja, duża 
czasochłonność; 

● problemy ze współpracą wewnątrz 
zespołu, niepełne zaangażowanie 
członków i członkiń zespołu, sytuacje, 
w których realizacja działań “spadała” 
na jedną osobę, 
nauczyciela/nauczycielkę;  

● trudności wynikające ze scedowania 
realizacji programu na uczniów 
i uczennice, z niewystarczającym 
wsparciem nauczycieli/nauczycielek 
i dyrekcji, komplikacje wynikające 
z braku wiedzy na temat formalnej 
strony rozliczeń, dużej ilości czasu 
poświęcanego na realizację budżetu co 
było trudne do pogodzenia z nauką, 
niechęci do zwalniania uczniów z lekcji 
na rzecz realizacji SBO; 

● trudności na etapie zamówień 
i zakupów związane z niepewnością co 
do kwalifikowalności poszczególnych 
kosztów; 

● trudność zderzenia nietuzinkowych 
pomysłów z biurokracją 
i ograniczeniami dotyczącymi realizacji 
zakupów przez szkołę; 

● kłopoty z uzyskaniem faktur 
(przelewowych) z odroczoną płatnością 
zwłaszcza, gdy za zakupy odpowiadają 
uczniowie i uczennice; 

● za krótki czas realizacji SBO, 
szczególnie etapu wydatkowania 
środków, proces czasochłonny;   

● napięcie związane z realizacją SBO 
w czasie epidemii (przechodzenie na 
zdalne nauczanie); 
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spraw w swoje ręce, zobaczenie 
efektów działania partycypacyjnego.  

 

 

 

 

● realizowanie SBO indywidualnie (brak 
pełnej współpracy zespołu);  

● początkowo niska wiara, że można 
zrobić SBO, że są środki na realizację 
projektów;    

● trudność z tworzeniem regulaminu jak 
nie posiada się doświadczenia; 

● mało czasu na promocję projektów; 

● pojawienie się kosztów na realizację np. 
transportu, które nie są kwalifikowane;    

● część zespołu szkolnego  nie 
utożsamiała działań SBO z ESM Lublin 
2023 pomimo znaku graficznego na 
materiałach.   

 

Satysfakcja z realizacji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 
 

Osoby uczestniczące w warsztacie ewaluacyjnym oraz wywiadach w większości wyrażały 

zadowolenie i satysfakcję z realizacji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Wskazywano liczne 

korzyści (wymienione w poprzednim punkcie) ale też podkreślano duży nakład pracy, jakiego 

wymagał SBO. Nieliczne głosy były mniej optymistyczne, zazwyczaj wiązało się to z sytuacją braku 

współpracy wewnątrz  instytucji i zbytniego obciążenia działaniem pojedynczych osób. 

Co składa się na odczucie satysfakcji? Poniżej prezentujemy sukcesy i jakich wspominali uczestniczki 

i uczestnicy warsztatu: 

● w przypadku placówek pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami SBO 

daje poczucie włączenia w szkolną społeczność Lublina a także pozwala uczniom 

i uczennicom poczuć swoją sprawczość; 

● SBO daje impuls do działania, mobilizuje; 

● pozwala poznać potrzeby społeczności szkolnej; 

● pojawia się duma, że młodzież ma tyle pomysłów, że jest aktywna; 

● nowe umiejętności osób koordynujących SBO; 

● włączenie się i mobilizacja całej społeczności szkolnej, współpraca; 

● pozytywne napięcie, dużo się dzieje; 

● efekty SBO warte włożonego wysiłku; 

● kreatywne pomysły; 

● aktywizacja młodzieży, wzięcie przez nich spraw we własne ręce; 

● efekt zaskoczenia pomysłami i wynikami głosowania; 

● duma osób tworzących i promujących zwycięskie projekty; 

● poczucie sprawczości;  

● integracja osób zajmujących się realizacją i tworzeniem projektów, wspólne 

realizowania finalnego efektu, nagrywanie filmików, zaangażowanie w promocję; 

● uświadomienie sobie jakie kompetencje mają uczniowie i uczennice; 

● zaangażowanie rady rodziców; 

● rozmowy o przyszłorocznej edycji i snucie planów; 

● rozszerzenie komunikacji na całą szkołę, integracja klas młodszych i starszych 
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● satysfakcja, że udało się projekt przeprowadzić i zakończyć; 

● integracja szkolnego samorządu. 

Ważnym podsumowaniem jest zaznaczenie, że realizacja SBO choć jest wymagająca i pracochłonna 

daje duże korzyści dla szkolnej społeczności i ma potencjał, by wszystkie grupy zakończyły realizację 

z poczuciem satysfakcji. 

Ponieważ rozwija to samodzielność i kreatywność uczniów oraz daje świetne możliwości 

rozwoju samorządności uczniowskiej. 

Wypowiedź z wywiadu  

Rekomendacje na przyszłość według uczestników 
i uczestniczek   
 

Na podstawie informacji przekazanych przez uczestników i uczestniczki ewaluacji przedstawić można 

następujące rekomendacje: 

a) wniosek konkursowy: wiele wątpliwości budzi w nim  wymóg rozpisania planów rozwoju 

samorządności; w tym zakresie rekomendujemy zamienić konieczność tworzenia planów na 

inne kryteria, np. ocenę dotychczasowej pracy z samorządem szkolnym albo na wymóg 

powstania planu związanego z rozwojem samorządności w danej placówce, czy promocją SBO 

w środowisku szkolnym, w czasie zbliżonym do realizacji budżetu i powiązany z ideą SBO. 

W regulaminie konkursu należy też jasno opisać celowość tworzenia takiego planu. Jeśli SBO 

nakłada obowiązek realizacji planów to być może z góry powinno się określać część budżetu, 

jaka ma być określona na ich realizację. 

b) zespół roboczy -  należy podkreślać, że istotne jest włączenie w zespół osób, które będą mieć 

znaczenie przy realizacji projektów czyli osoby odpowiedzialne za finanse, prace techniczne 

w szkole. 

c) harmonogram - należy rozważyć inne rozplanowanie harmonogramu, tak, by szkoły uzyskały 

więcej czasu na realizację SBO i w bardziej dogodnych miesiącach; wskazywano także, by od 

początku informować, o tym, że realizacja SBO w szkole jest czasochłonna i w dużym stopniu 

obciąża osoby za niego odpowiedzialne. 

d) szkolenia - należy rozważyć przygotowanie dodatkowych szkoleń dedykowanych uczniom 

i uczennicom szkoły podstawowej, należy jasno zaznaczyć w regulaminie i komunikacji 

dotyczącej konkursu czasochłonność udziału w SBO, tak, by z góry było wiadomo, że zarówno 

nauczyciele/nauczycielki, jak i uczniowie/uczennice będą musieli czasem być zwalniani 

z lekcji na rzecz udziału w przygotowaniach. Szkolenia powinny być mocniej osadzone 

w bieżących potrzebach osób realizujących projekty. Sprawdziło się tworzenie przestrzeni na 

wymianę doświadczeń i pomysłów na rozwiązania.   

e) w regulaminie warto zawrzeć konieczność publikowania informacji na stronach placówek: 

regulaminu z załącznikami, projektów zgłoszonych do SBO, projektów przyjętych do 

głosowania i odrzuconych wraz z uzasadnieniem, protokół z głosowania, informacje 

o zrealizowanych projektach.  

f) głosowanie w procedurze wyboru zwycięskich projektów - pojawiły się sytuacje, że wszystkie 

projekty mogły być zrealizowane w budżecie SBO zatem nie odbywało się głosowanie. Warto 

zwrócić uwagę na to czy takie sytuacje są możliwe w ramach regulaminu SBO a także podczas 

szkoleń    



17 
 

g) po głosowaniu sporządzano protokoły z rozstrzygnięcia SBO. Nie było to obligatoryjne 

działanie w ramach regulaminu, ale jest to dobra praktyka polecana w kolejnych edycjach.  

W ramach protokołu należy zapisać ilość złożonych wniosków projektowych, nazwy 

wniosków wraz z otrzymaną ilością głosów oraz szacowanymi kosztami projektów 

i informacją, które będą realizowane. Jeśli jakiś wniosek nie będzie realizowany w protokole 

powinno być wyjaśnienie z jakiego powodu. Podobnie dobrą praktyką było by jasne 

wskazywanie przyczyn odrzucenia projektu przed etapem głosowania.  

h) rozliczenia i zakupy, w tym zakresie rekomendujemy, by przeprowadzić dodatkowe szkolenie 

dotyczące rozliczania środków SBO skierowane dla księgowych (zarówno na poziomie szkół, 

jak i LCO) i koordynatorów. Szkolenie powinno być zrealizowane przed etapem 

projektowania szkolnych regulaminów SBO. Warto w regulaminie całego projektu wskazać, 

jakie typu zakupów są kosztami kwalifikowalnymi w SBO, a jakie nie. Należy także dążyć do 

jasnego sprecyzowania przez szkołę, czy zakupy będą realizowane przez kadrę czy przez 

uczniów, uczennice i w drugim wypadku - ustalić wymóg wsparcia młodzieży przez osobę 

z kadry placówki bądź UM. Z myślą o młodzieży warto także zaplanować krótkie szkolenie 

dotyczące samych faktur, ich typów, negocjowania faktur przelewowych. Pojawiła się 

propozycja, że rozwiązaniem mogłoby być tworzenie dedykowanych subkont na potrzeby 

SBO w danej szkole 

i) promocja SBO i projektów w szkołach - warto stworzyć przestrzeń na wymianę dobrych 
praktyk i pomysłów na wewnętrzną promocję, w działaniach promocyjnych świetnie 
sprawdzała się ścianka z projektami i zasadami głosowania. 
 

j) komunikacja SBO jako elementu realizacji ESM Lublin 2023 -  należy rozważyć podniesienie 

wagi promocji SBO jako wydarzenia w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.   

k) w ramach sprawozdania finansowego można uwzględnić oprócz zapisów odnośnie 
wydatkowania, opis kosztów niekwalifikowanych lub powodów zmian w zakupach.  
 

l) w ramach sprawozdania merytorycznego może znajdować się opis wpływu na społeczność 
szkolną poprzez realizację SBO. Najlepiej, żeby to były wnioski z wewnętrznej ewaluacji, 
w której zebrane są opinie osób piszących wnioski jak i całej społeczności szkolnej. 
Dodatkowo w sprawozdaniu merytorycznym można wymagać wskazania, w jaki sposób 
promowano ideę ESM Lublin 2023 przy okazji realizacji SBO.  

 
 

 


