
Działania w ramach Projektu ERASMUS – „Demokracja w szkole” 
 

Członkowie projektu ERASMUS: 
Danuta Boroch –dyrektor szkoły; nauczyciel historii  
Artur Ćwiek – wicedyrektor; nauczyciel matematyki i informatyki 
Marta Włodarczyk – koordynator projektu Erasmus, nauczyciel jęz. 
niemieckiego i angielskiego 
Aleksandra Rogulska -  nauczyciel jęz. angielskiego i niemieckiego 
Aleksandra Kroczak - nauczyciel jęz. angielskiego  
Wioleta Michalczyk – nauczyciel jęz. niemieckiego 
Damian Komada – nauczyciel historii i wos-u 
Maria Bielak – nauczyciel historii i wos-u 
 
PARTNER LOKALNY:  Stowarzyszenie NASZE RIO  
 
Współpraca: Burmistrz Miasta Złotoryja oraz  lokalne organizacje i 
stowarzyszenia 
 
Cele projektu: 

 pogłębianie świadomości obywatelskiej uczniów, aktywizacja 
obywatelska, zachęcanie uczniów do czynnego udziału w życiu lokalnej 
społeczności, stworzenie możliwości doświadczenia demokracji  
i indywidualnego rozwoju w szkole, doskonalenie umiejętności w 
zakresie znajomości języków obcych   

 współpraca z partnerami projektu (Niemcy, Włochy), 

 angażowanie rodziców do aktywnego udziału z życiu szkoły – Rada 
Rodziców pomaga tworzyć najważniejsze dokumenty obowiązujące w 
szkole; rodzice biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach 
organizowanych w szkole, 

 podejmowanie decyzji w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim – 
ustalenie szczegółów współpracy, 

 angażowanie uczniów (zwłaszcza tych mniej uprzywilejowanych) w życie 
szkoły, zwłaszcza w różnorodne warsztaty oraz akcje charytatywne  

 DATA DZIAŁANIA 
1 09/2017 - powołanie Rady Rodziców w szkole; podpisanie 

porozumienia z dyrektorem szkoły w sprawie współpracy; 
uchwalenie przez Radę Rodziców Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego dla szkoły 

2 09/2017 - przeprowadzenie ankiety dotyczącej demokracji w szkole  
i samorządności uczniów; jak powinna wyglądać Twoja 



wymarzona szkoła? – przeprowadzenie ankiety wśród 
uczniów i nauczycieli 

3 09/ 2017 - podpisanie oficjalnej umowy partnerskiej ze 
Stowarzyszeniem NASZE RIO 

4 09/2017 - zorganizowanie lekcji na temat wolontariatu (NASZE RIO) 
– zaangażowanie uczniów (zwłaszcza tych mniej 
uprzywilejowanych) w różnorodne przedsięwzięcia 
wolontariacie na teranie szkoły oraz miasta 

5 09/2017 - przeprowadzenie ankiety na temat zainteresowań uczniów; 
dopasowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do preferencji  
i potrzeb uczniów 

6 10/2017 - przygotowanie do wyborów do Samorządu Uczniowskiego – 
kampania wyborcza prowadzona przez kandydatów 
- przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego  - 
ustalenie z uczniami regulaminu pracy SU na terenie szkoły; 
podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw mających na 
celu partnerskie zarządzanie szkołą 
 

7 10/2017 - przedstawienie założeń projektu ERASMUS uczniom, 
rodzicom i społeczności lokalnej – lokalne media, strona 
internetowa szkoły 

8 10/2017 - spotkanie dyrektora szkoły z nauczycielami biorącymi 
udział w projekcie; podział zadań, ustalenie szczegółów 
projektu oraz przedsięwzięć na następne miesiące 

9 10/2017 - przygotowanie prezentacji o szkole, mieście, regionie oraz 
lokalnym partnerze (NASZE RIO) na pierwsze spotkanie  
w listopadzie 

10 
 

11/ 2017 - zaprezentowanie szkół partnerskich (Niemcy, Włochy) 
uczniom, rodzicom oraz społeczności lokalnej 

11 11/ 2017 - oficjalne rozpoczęcie projektu – pierwsze spotkanie 
partnerów w Treuenbrietzen – ustalenie szczegółów 
współpracy  

12 12/ 2017 - konferencja na temat demokracji (Czym jest demokracja? 
Historia demokracji w Polsce. Co oznacza dla mnie termin 
„demokratyczna szkoła”?) 

13 02/2018 - „A co ja mogę?” – warsztaty ze stowarzyszeniem NASZE 
RIO na temat tego, jaki wpływ mogą mieć uczniowie na życie 
szkoły 

14 03/2018 - zorganizowanie warsztatów dla uczniów prowadzonych 
przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego – 
organizację młodzieży, która reprezentuje potrzeby  
i inicjatywy młodych ludzi z województwa dolnośląskiego 

15 03/2018 - spotkanie z Burmistrzem Miasta Złotoryja 



16 05/2018 - wizyta na sesji Rady Miasta 
17 06/2018 - spotkanie w  Chiaravalle – wymiana doświadczeń 

z partnerami projektu (Niemcy, Włochy); ustalenie 
szczegółów współpracy na następny rok szkolny 

18 06/2018 - zorganizowanie interaktywnego konkursy dla wszystkich 
szkół partnerskich na temat demokracji (platforma Kahoot) 

19 11/2018 - przeprowadzenie prawyborów na Burmistrza Miasta 
Złotoryja na terenie szkoły w ramach realizacji projektu CEO 
„Młodzi wybierają” 

 


