
 

 

KALENDARZ KURSU “Opiekun Samorządu Uczniowskiego” w roku szkolnym 2022/2023 r. 

30.09.2022  - 10.10.2022  - czas na rejestrację na platformie kursowej  
moduł 0: 

-  czas na zapoznanie się z treścią modułu wstępnego10.10.2022 - 14.10.2022   

moduł 1:  
-  czas na zapoznanie się z treścią modułu, realizację wybranego zadania: 14.10.2022 - 7.11.2022  
- termin I spotkania do 16.11.2022  
 

moduł 2: 
               - czas na zapoznanie się z treścią modułu, realizację wybranego zadania: 14.11.2022 - 09.12.2022  
               - termin II spotkania do 16.12 2022 
 
moduł 3:  
              - czas na zapoznanie się z treścią modułu, realizację wybranego zadania 19.12.2022- 23.01.2023  
 
moduł 4 :  
               - czas na zapoznanie się z treścią modułu, realizację wybranego zadania i umieszczenie 
sprawozdania  23.01.2023 - 17.02.2023 
              - termin III spotkania 15.02.2023 - 03.03.2023 (w zależności od ferii) 
Uczestnik na początku kursu otrzymuje 3 zestawy terminów, za pomocą formularza wybiera z góry 
zestaw terminów trzech spotkań. 

Kurs dla opiekunów samorządów uczniowskich ma na celu:  
- wsparcie opiekunek i opiekunów w pracy z samorządami uczniowskimi;  
- przekazanie wiedzy o istocie samorządności uczniowskiej, podstawach prawnych oraz sposobach 
działania; 
- inspirację i pokazanie pomysłów na działania;  
- umożliwienie indywidualnej refleksji i dzielenia się doświadczeniami; 
- wsparcie działań opiekunów przez mentorów i mentorki 
 

Organizacja kursu:  

1. Kurs odbywa się na platformie kursy.ceo.org.pl  

2. Do kursu może przystąpić osoba, która zgłosiła się przez platformę zapisy.ceo.org.pl w terminie 

rekrutacji oraz została zakwalifikowana przez organizatorów i zapoznała się z regulaminem 

kursu. 

3. Uczestniczki i uczestnicy kursu pracują w grupach dziesięcioosobowych z wsparciem 

mentorki/mentora. 

4. Kurs składa się z 4 modułów i modułu wstępnego, każdy moduł zawiera rozdziały. Uczestnik 

zapoznaje się z treścią rozdziałów i wykonuje zadania interaktywne, które są w nich zawarte. 

5. Moduły kursu zostają opublikowane zgodnie z harmonogramem.  

6. Każdy moduł kończy się zadaniem praktycznym do wykonania przez uczestnika w szkole.  

7. Podczas trwania kursu odbywają się 3 spotkania z mentorem/mentorką, każde trwa 1,5 godziny. 

Terminy spotkań uczestniczka/uczestnik wybiera podczas procesu rekrutacji. W  przypadku gdy 

uczestnik nie może wziąć udziału w spotkaniu, może zaliczyć moduł wykonując zadanie na 

platformie. Z tej możliwości może skorzystać jeden raz. 

8. Uczestniczka/uczestnik może kontaktować się mentorem lub koordynatorem kursu w sprawach 

merytorycznych i organizacyjnych.  



 

 

Tematy modułów 

Moduł 1 - Samorządność uczniowska - od czego zacząć? 

W tej części przypomnisz sobie podstawowe informacje na temat roli, jaką pełni samorząd oraz jak ważny 

jest Twój udział w roli opiekuna/opiekunki. Dowiesz się, w jakich obszarach życia szkoły mogą angażować 

się uczennice i uczniowie. Samorząd organizujący czy słuchający? - co to oznacza w praktyce i czy istnieje 

tylko jedno rozwiązanie. Zachęcamy do refleksji na temat integracji społeczności szkolnej i podrzucimy 

kilka sprawdzonych pomysłów. Na koniec przedstawimy podstawy prawne działania SU, o których rzadko 

pamiętamy. 

Moduł 2 - Słuchanie głosu uczniów w praktyce  

Zmierzysz się z pytaniem czy uczennice i uczniowie mogą mówić i jak sprawić, by ich głos był ważny i 

sprawczy? Poruszymy zagadnienia włączania zarówno na poziomie klasy jak i mniejszego grupy, 

przedstawiając praktyczne pomysły i metody działania. Zapoznasz się z drabiną partycypacji, ułatwiającej 

zrozumienie tego zagadnienia. Znajdzie się tu również przestrzeń na samodzielne wypracowanie 

sposobów wzmacniania głosu SU. 

Moduł 3 - Jak może działać SU w sposób partycypacyjny 

Ten moduł będzie okazją do zapoznania się z metodami włączania uczniów w decyzje podejmowane w 

szkole. Okazuje się, że istnieją ciekawsze i bardziej aktywizujące metody poznania opinii szkolnej 

społeczności, niż ankieta. Przedstawimy najczęściej popełniane błędy w procesie współdecydowania. 

Dowiesz się też jak ważny jest dialog. Przedstawimy też kilka dobrych praktyk pochodzących 

bezpośrednio z naszych programów. 

Moduł 4 - Podsumowanie 

W ostatnim module uczestnicy planują własny działanie z SU, podsumowują swoją pracę w całym kursie.   

 

 

 


