
KARTA PRACY UCZNIA KLASA IV–VIs. 1 Szkolny Budżet Obywatelski – co to takiego?

ĆWICZENIE 
➜ Podczas lekcji dowiedziałeś/aś się czym jest  Budżet Obywatelski . Postaraj przypomnieć sobie jego 
najważniejsze cechy. Pomoże Ci w tym rozsypanka, która znajduje się poniżej. Zakreśl te opisy, które są 
prawdziwe i opisują Budżet Obywatelski, a przekreśl te, które są nieprawdziwe.  

Budżet Obywatelski 
odpowiada na potrzeby 
mieszkańców.

Budżet Obywatelski to: 

ĆWICZENIE 
➜ Przypomniałeś/aś sobie najważniejsze cechy Budżetu Obywatelskiego. Teraz wykorzystaj opisy z rozsy-
panki i ułóż  definicję  Budżetu Obywatelskiego. Zapisz ją poniżej.  

Budżet Obywatelski to pewnego 
rodzaju konsultacje społeczne, 
czyli proces, w którym władze 
prowadzą rozmowy z mieszkańcami 
i pytają ich o opinie w ważnych dla 
nich sprawach.

W Budżecie Obywatelskim 
projekty wybierane są przez 
głosowanie mieszkańców.

W Budżecie Obywatelskim 
zrealizowany może zostać tylko 
jeden projekt.

Do Budżetu Obywatelskiego 
pomysły i projekty zgłaszane 
są przez mieszkańców.

Projekty w Budżecie 
Obywatelskim są realizowane 
z budżetu miasta.

W Budżecie Obywatelskim mogą 
głosować wszyscy, niezależnie czy 
mają 5 czy 105 lat.

W głosowaniu w Budżecie 
Obywatelskim mogą wziąć 
udział tylko osoby dorosłe.

Do Budżetu Obywatelskiego 
pomysły zgłaszają urzędnicy 
i władze Miasta.

O tym, które pomysły 
zostaną zrealizowane 
w Budżecie Obywatelskim, 
decyduje Prezydent 
Miasta lub Burmistrz.

1. CZYM JEST BUDŻET OBYWATELSKI?
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ĆWICZENIE 
➜ Wyobraźcie sobie różne rodzaje partycypacji (czyli uczestnictwa) na drabinie. Stojąc na najniższym 
stopniu mamy najmniejszy wpływ na to, co robi władza. Na najwyższym jesteśmy traktowani jak part-
nerzy: możemy współdecydować.  Przyporządkuj wymienione poniżej rodzaje partycypacji do stopni 
drabiny, gdzie 1 oznacza najniższy, 2 średni, a 3 najwyższy stopień.

 

➜ Na którym szczeblu drabiny partycypacji umieściłbyś/umieściłabyś Budżet Obywatelski? Poniżej opisz 
i wyjaśnij swój wybór. 

➜ Która definicja dotyczy partycypacji, a która deliberacji? Wpisz odpowiednie nazwy w wolne miejsca. 

KARTA NR 2. 

2. JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZASADY  
    BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

współdecydowanie

konsultowanie

informowanie Władza informuje mieszkańców, że ma zamiar podjąć 
i zrealizować jakieś działanie. Nie pyta mieszkańców o zdanie.

Władza pyta mieszkańców (obywateli) o zdanie w sprawach 
dla nich ważnych oraz wysłuchuje ich pomysłów.

Władza angażuje mieszkańców w tworzenie i realizowanie 
podejmowanych działań.

Najważniejszymi zasadami Budżetu Obywatelskiego są  PARTYCYPACJA  i  DELIBERACJA .  
Te słowa mogą brzmieć obco. Nic dziwnego – oba pochodzą z innych języków. Participate to po 

angielsku uczestniczyć, a deliberare po łacinie – rozważać, zastanawiać się. Poniżej znajdziesz 
definicje tych dwóch pojęć. 

Zapamiętaj! Budżet Obywatelski to jeden ze sposobów partycypacji. Jest wiele narzędzi 
partycypacji, w których mieszkańcy mają mały lub duży wpływ na sprawy, które ich dotyczą. 

ĆWICZENIE 

To rozmowa o tym, co jest dla nas ważne, w której 
słuchamy innych i przedstawiamy swój punkt widzenia. 
Dyskutujemy nad tym, co jest najbardziej potrzebne  
w naszym mieście lub szkole.

Jest to uczestnictwo obywateli w życiu społecznym  
i lokalnym, np. nas uczniów w życiu szkoły. Jest to możli-
wość zabierania głosu, podejmowania decyzji i działań 
w sprawach, które nas dotyczą i są dla nas ważne.
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CZY WIESZ, ŻE...? 
I Ty możesz mieć wpływ i możesz współdecydować o tym, co dzieje się w Twoim najbliższym 
otoczeniu! W jaki sposób?

 ✦ Możesz złożyć swój projekt w Szkolnym Budżecie Obywatelskim.
 ✦ Możesz oddać swój głos na najciekawszy według Ciebie pomysł w Szkolnym 

Budżecie Obywatelskim.

A jak to wygląda w praktyce? Poniżej znajduje się diagram, który w kilku krokach przed-
stawia proces Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Przeanalizuj go dokładnie. 

PROCES SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

KARTA NR 2. 

3. JAK BYĆ AKTYWNYM I DZIAŁAĆ 
     NA RZECZ SWOJEGO OTOCZENIA?

Krok 1. Deliberacja – 
dyskutujemy o tym,  
co jest potrzebne  
w naszej szkole.

Krok 2. Od pomysłu do projektu – 
opisz swoje pomysły na działania 
w formie wniosku.

Krok 3. Pomysł trafiony w 10! – zbierz 
listę poparcia dla swojego projektu 
wśród 10 uczniów z Twojej szkoły. Nie 
zapomnij również o podpisie opiekuna 
pod wnioskiem.

Krok 4. Nie taka ocena straszna – złóż 
papierową lub elektroniczną wersję swojego 
wniosku w sekretariacie i poczekaj na ocenę. 
Nic się nie martw, jeśli w Twoim projekcie 
czegoś zabraknie dostaniesz 5 dni na 
poprawę wniosku!

Krok 5. Czas zabrać głos –  
po pozytywnej ocenie Twojego projektu 
możesz rozpocząć jego promocję i zachęcać 
swoich kolegów ze szkoły, by oddali na niego 
swój głos! Podczas głosowania pamiętaj, 
żeby oddać swoje głosy na trzy projekty.

Krok 6. Projekt START! –  
W szkole zrealizowanych zostanie 
conajmniej 5 projektów (jeśli 
projekty będą wycenione na mniej 
niż 1000 zł, może być ich nawet 
więcej). Jeśli Twój projekt znajdzie 
się w czołówce – zostanie 
zrealizowany.

Pamiętaj! W Szkolnym Budżecie Obywatelskim nie jest ważne, które projekty „wygrają”. Najważniejsze jest 
to, że wspólnie rozmawiamy, współdecydujemy i działamy – robimy coś dobrego dla nas wszystkich!
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ĆWICZENIE 
➜ Zapoznałeś/aś się z diagramem? Zastanawiasz się co dalej? Jak zacząć tworzenie projektu do Szkolne-
go Budżetu Obywatelskiego? Zacznij od mapy! Mapy od wieków prowadziły ludzi do celu! Stwórz samo-
dzielnie lub z kolegami i koleżankami  mapę zasobów  swojej szkoły.

Na kartce papieru rozrysuj schematyczny i prosty plan swojej szkoły i zaznacz na nim najważniejsze 
miejsca: sale, korytarze, wspólne przestrzenie, które znajdują się w szkole i wokół niej. Jeśli narysowanie 
planu jest zbyt trudne, możesz je po prostu wypisać.

Pomyśl o miejscach w Twojej szkole, w których:
 ✦ spotykacie się i rozmawiacie;
 ✦ pomagacie sobie (możecie uzyskać lub zaoferować pomoc);
 ✦ robicie coś razem;
 ✦ rozwijacie swoje zainteresowania;
 ✦ jest coś ważnego dla Was i łączy się z tym miejscem jakaś historia.

Czy Mapa Zasobów Twojej szkoły jest już gotowa? Może się ona stać dobrym punktem wyjścia do 
stworzenia pomysłów na projekt do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Żeby się tak stało, odpo-
wiedz na poniższe pytania, a odpowiedzi zapisz lub zaznacz ikonką na Mapie Zasobów obok wybranych 
miejsc.

 ✦ Które miejsce jest dla Ciebie najważniejsze? Dlaczego? [gwiazdka]
 ✦ Których miejsc nie lubisz? Dlaczego? [smutna buźka]
 ✦ Które miejsca lubisz? Dlaczego? [serduszko]
 ✦ Czy są miejsca, w których czegoś brakuje? Czego? [krzyżyk]
 ✦ Czy któreś z tych miejsc stwarza problemy? Jakie? [wykrzyknik]

A teraz wyobraź sobie, że masz magiczną różdżkę i możesz zmienić te miejsca na lepsze albo zorganizo-
wać w nich ciekawe wydarzenie. Co byś zrobił/zrobiła? Zapisz pomysły obok tych miejsc.

 ✦ Co można zrobić, żeby każdy czuł się tu dobrze?
 ✦ Co można zrobić, żeby było tu wygodniej?
 ✦ Co można zrobić, żeby było tu przyjemniej i ładniej? 
 ✦ Co mogłoby się tu wydarzyć?

➜ Czy w wyniku odpowiedzi na pytania powstały jakieś pomysły na działania w Twojej szkole? Jeśli tak, 
zapisz ten, który Twoim zdaniem jest najciekawszy i zasługuje na realizację!

CZY WIESZ, ŻE...? 
Szukając pomysłu na ciekawe działanie w szkole warto zacząć od stworzenia mapy zasobów 
lokalnych. Tworzenie mapy rozpoczynamy od naniesienia na nią miejsc ważnych dla szkolnej 
społeczności.
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ĆWICZENIE 
➜ Poniższe ćwiczenie pomoże Ci zebrać najważniejsze informacje z Regulaminu i Harmonogramu. Bez 
tych informacji trudniej będzie Ci napisać wniosek. Znajdź odpowiedzi na poniższe pytania w Regulaminie 
oraz w załączniku 1 do regulaminu, czyli Harmonogramie. Zapisz odpowiedzi w chmurkach. 

ĆWICZENIE 
➜ Zapoznałeś/aś się już z podstawowymi i najważniejszymi kryteriami z regulaminu. Rozwiązując kolejne 
zadanie poznasz regulamin jeszcze lepiej, dzięki temu skuteczniej zaplanujesz cały proces pisania wniosku! 
Poniżej znajdują się informacje dotyczące Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Nie wszystkie z nich są 
prawdziwe. Twoim zadaniem jest wpisanie w wolne miejsca litery P, jak Prawda przy informacjach prawdzi-
wych, lub litery F, jak Fałsz przy zdaniach nieprawdziwych. 

1. Projekty złożone w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego nie muszą być zgodne 
z prawem oraz statutowymi zadaniami szkoły.

2. Każdy uczeń może oddać tyle głosów ile chce, na tyle projektów, ile chce.

3. Wnioski składa się w papierowej wersji w sekretariacie.

4. Wniosek musi zostać podpisany przez opiekuna.

5. Wniosek można napisać na zwykłej kartce. Nie potrzeba do tego formularza.
6. Głosujemy na trzy różne projekty. 3 punkty dajemy projektowi, na którym najbardziej nam 

zależy, 2 – średnio, a 1 – najmniej. 
7. Jeżeli dwa lub więcej projektów otrzyma tę samą liczbę punktów, zwycięski projekt wybiera 

się w drodze losowania.
8. Po złożeniu wniosku jego autor nie ma już możliwości poprawiania projektu (jeśli podczas 

weryfikacji okaże się, że coś trzeba uzupełnić lub zmienić).

Ile może kosztować 
realizacja jednego 
projektu? Na jaką 
kwotę możesz 
zaplanować swoje 
działanie?

Do kiedy można 
składać wnioski?

Ile pieniędzy 
maksymalnie dostanie 
szkoła na realizację 
projektów z Budżetu 
Obywatelskiego? 

Kiedy mogą być realizowa-
ne zwycięskie projekty?  
W jakim czasie powinieneś/
powinnaś zaplanować swo-
je działania w projekcie?

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI. JAK CZYTAĆ REGULAMIN  
    SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

Dobra rada: Zawsze zanim rozpoczniesz pracę nad wnioskiem/formularzem najpierw przeczytaj 
REGULAMIN i zapoznaj się z HARMONOGRAMEM!
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ĆWICZENIE 
➜ Na początek przyjrzyj się schematowi, który prezentuje etapy przygotowania projektu i przyporządkuj 
jego elementy do odpowiednich opisów. Połącz opisy z odpowiednimi etapami za pomocą strzałek.

ĆWICZENIE 
➜ Poznałeś/aś proces przygotowania projektu. Zobaczmy, jak to się przekłada w praktyce na projekt do Budżetu 
Obywatelskiego. Poniżej znajdują się krótkie opisy: analizy potrzeb, celów, działań i efektów pewnego projektu. 
Przeczytaj je. Zastanów się, który opis dotyczy którego etapu i wpisz odpowiednie nazwy w ramki pod tekstami.

5. OD POMYSŁU DO PROJEKTU. CZYM JEST PROJEKT 
     I JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

CZY WIESZ, ŻE...? 
Sam pomysł na działanie to jeszcze nie projekt! Projekt to spisany plan działań, które mają prowadzić do 
zmiany na lepsze. Formularz wniosku pomaga opisać Twój pomysł tak, żeby zamienił się w projekt.

Analiza potrzeb Cele Działania Efekty

Co po kolei musimy zrobić, żeby 
zrealizować naszą wymarzoną zmianę. 

W naszej szkole nr 302 w Krakowie obok 
głównego wejścia do szkoły znajduje 
się kawałek trawnika. Jest to miejsce 
bardzo zaniedbane. W tym miejscu 
trawa już prawie nie rośnie, na dodatek 
od pewnego czasu trawnik jest coraz 
bardziej zaśmiecany. Najgorsze jest 
to, że to miejsce znajduje się tuż obok 
głównego wejścia do szkoły. I niestety 
zamiast zachęcać i cieszyć – odstrasza. 
Dodatkowo zaważyliśmy, że większości 
naszych kolegów to nie przeszkadza. 
Nie rozumieją oni, jak ważna jest zieleń, 
przyroda i ekologia. To naszym zdaniem 
duży problem, który chcielibyśmy 
rozwiązać.

Nasz projekt nazwaliśmy „Zielono nam”. 
W ramach naszych działań zaplanujemy 
odbudowę zielonego kawałka trawnika 
koło szkoły. Chcemy stworzyć tam ogródek, 
w którym posadzimy rośliny. Dzięki temu 
wejście do szkoły stanie się bardziej 
reprezentatywne. Na początku ogłosimy 
burzę pomysłów i zaprosimy swoich kolegów 
i koleżanki do wspólnego wymyślenia, co ma 
znaleźć się w ogródku. Następnie powstanie 
projekt takiego miejsca. Kolejnym działaniem 
będzie zrobienie zakupów. Chcemy kupić 
rośliny, ziemię i narzędzia. Urządzanie ogródka 
chcemy połączyć w warsztatami ekologicznymi 
i ogrodniczymi, które dla chętnych uczniów 
poprowadzi nasza nauczycielka biologii. Po 
remoncie ogródka zorganizujemy warsztaty 
robienia domków dla owadów, które 
poprowadzi tata naszego kolegi.

Dzięki naszemu projektowi: 
• Przed szkołą powstanie ogródek 
w miejscu zaniedbanego trawnika. 
• Co najmniej 15 uczniów dowie się jak 
zaplanować ogródek dla zapylaczy i jak 
dbać o zieleń w mieście. 
• Co najmniej 15 uczniów nauczy się 
robić domki dla owadów i pozna fach 
stolarski.

Chcemy, żeby przed naszą szkołą 
powstało ładne miejsce – wizytówka, 
z której będziemy dumni. Chcemy też, 
żeby wszyscy w naszej szkole wiedzieli, że 
zieleń w mieście jest ważna – dla nas i dla 
zwierząt, których jest domem. 

Co się zmieni dzięki naszym działaniom. Kto na tym skorzysta?

Jak jest teraz w naszej szkole. Co nam przeszkadza? Co 
mogłoby lepiej działać? Czego nam brakuje?

Jak chcielibyśmy, żeby w przyszłości wyglądało nasze otoczenie. 
Opisujemy wymarzone zmiany w naszym otoczeniu, do których 
będziemy zmierzać.
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6. JAK ZAPLANOWAĆ DZIAŁANIA I ILE TO BĘDZIE 
     KOSZTOWAĆ? HARMONOGRAM I BUDŻET.

ĆWICZENIE 
➜ Harmonogram działań i budżet to bardzo ważne części składowe każdego projektu. Poniżej znajdują 
się dwie definicje. Przeczytaj je i zastanów się, która opisuje harmonogram, a która budżet. Wpisz odpo-
wiednie nazwy w ramki.

Jest to szczegółowe rozplanowanie działań na mniejsze 
zadania. Najpierw układamy je chronologicznie (po 
kolei od pierwszego do ostatniego). Później ustalamy 
czas potrzebny na zrealizowanie każdego zadania.

Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych i ogrodniczych, 
urządzenie ogródka.

Od ......... do ......... 

Od ......... do ......... 

Od ......... do ......... 

Od ......... do ......... 

Od ......... do ......... 

Promocja projektu oraz rekrutacja chętnych uczestników na warsztaty, 
zrobienie listy zgłoszonych osób.

Zrobienie listy potrzebnych materiałów oraz zrobienie zakupów.

Burza mózgów – zebranie pomysłów na zaaranżowanie ogródka. 
Wspólne przygotowanie projektu.

Przeprowadzenie warsztatów robienia domków dla owadów. 

Jest to tabelka lub lista, w której rozpisane są 
wszystkie koszty związane z realizacją projektu. 
To element projektu, któremu musimy poświęcić 
uwagę zarówno na etapie planowania projektu, 
jak i w trakcie jego realizacji.

CZY WIESZ, ŻE...? 
Planując harmonogram projektu musisz pamiętać, że data jego rozpoczęcia i zakończenia musi 
być zgodna z Regulaminem i z harmonogramem całego Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. 
Czy pamiętasz w jakim terminie mogą być realizowane zwycięskie projekty? 

ĆWICZENIE 
➜ Poniżej znajdują się przykładowe etapy działań projektu „Zielono mi”. Twoim zdaniem jest ułożyć je chronolo-
gicznie (po kolei). Wpisz w ramki po lewej stronie cyfry od 1 do 5, gdzie 1 odpowiada pierwszemu działaniu, a 5 – 
ostatniemu. Następnie zastanów się, ile czasu zajęłoby zrealizowanie każdego z tych działań i wpisz daty „od–do” 
w wyznaczonym miejscu (zakładając, że projekt startuje 1 kwietnia).
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ĆWICZENIE 
➜ Sprawdź, ile kosztują wymienione poniżej rzeczy potrzebne do zrealizowania różnych projektów. Wy-
bierz 3 rzeczy, które mogą być potrzebne do zrealizowania projektu ze Szkolnego Budżetu Obywatelskie-
go (możesz też dodać swoje propozycje) i sprawdź, ile kosztują. Wpisz koszty w wolne miejsca.

farba do ścian

farby plakatowe pufy do siedzenia hamak

sadzonki drzew

zestaw pędzli

bristol/tektura

ziemia do kwiatów

leżak

rzutnik

(......................)stół do piłkarzyków

gry planszowedługopisy

wydruk ulotek i plakatów

rośliny w doniczkach

CZY WIESZ, ŻE...? 
Planując budżet projektu musisz pamiętać o zrobieniu dokładnej listy materiałów, sprzętów 
i usług, których będziesz potrzebować. Taką listę tworzy się w oparciu o wcześniej przygoto-
wany harmonogram zadań. Kolejnym krokiem, po stworzeniu listy potrzebnych rzeczy, jest 
sprawdzenie ile będą one kosztować oraz jaka ich ilość będzie potrzebna.

Planując budżet musisz sprawdzić jaka jest maksymalna kwota, jaką możesz uzyskać na 
swoje działanie. Pamiętaj, że nie możesz jej przekroczyć! Czy pamiętasz, jaka jest maksymal-
na kwota, jaką może uzyskać Twój projekt w Szkolnym Budżecie Obywatelskim? Sprawdzisz 
to w Regulaminie!
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7. INSTRUKCJA OBSŁUGI. JAK UZUPEŁNIĆ 
     FORMULARZ WNIOSKU SZKOLNEGO BUDŻETU 
     OBYWATELSKIEGO?

Po pierwsze: pamiętaj, że musisz swój projekt złożyć na 
konkretnym wzorze wniosku. Czyli na załączniku 2 
do Regulaminu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. 
Jeśli opiszesz swój projekt np. na zwykłej kartce, może 
on skierowany do poprawy, a nawet zostać odrzucony.

Po drugie: pamiętaj o tym, by poprosić kogoś 
dorosłego, aby został opiekunem projektu. 
Opiekun projektu to osoba dorosła, która będzie 
wspierać Twój projekt. Musisz wpisać jego imię  
i nazwisko w punkcie 3 w formularzu!

Po trzecie: pamiętaj o podpisach! Zadbaj, żeby pod wnioskiem 
podpisał się opiekun projektu, pamiętaj również o swoim 
podpisie! Miejsce na podpisy jest na samym dole formularza.

W pkt. 4 formularza: Miejsce realizacji projektu – opisz 
szczegółowo, w którym miejscu będzie realizowany projekt. 
Pamiętaj: nie wystarczy wpisać hasła 
„szkoła”, „korytarz”, czy „sala lekcyjna”. 
Wskaż i opisz konkretne miejsce na 
korytarzu, konkretną salę, konkretny 
kawałek muru czy miejsce na zewnątrz 
koło szkoły.

W pkt. 5 formularza: Opis projektu – 
szczegółowo opisz poszczególne działania 
Twojego projektu. Pamiętaj – opis działań 
powinien szczegółowo odpowiadać na 
pytania: Co będzie robione? Jak będzie 
robione? Przez kogo będzie robione? 
Dla kogo będzie robione? Ułóż opisy 
chronologicznie (po kolei od pierwszego do 
ostatniego działania) i najlepiej opisz też 
czas ich realizacji. Podaj terminy realizacji 
konkretnych działań.

W pkt. 6 formularza: Uzasadnienie realizacji 
projektu – najpierw zacznij od opisu potrzeb. 
Opisz, w jaki sposób Twój projekt odpowiada 
na potrzeby/problemy. Napisz, dlaczego 
chcesz zrealizować ten projekt, dlaczego 
on jest ważny, jaka zajdzie zmiana dzięki 
niemu i jakie korzyści przyniesie realizacja 
zaplanowanych działań. Na koniec opisz 
efekty projektu, np. ile uczniów weźmie udział 
w warsztatach, ile stojaków na rower zostanie 
zamontowanych, ile ogródków powstanie itp. 


