PRZEWODNIK

SZKOŁA NA
DOBREJ

Drogie Nauczycielki, drodzy Nauczyciele!
Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie!
Przedstawiamy Wam „Przewodnik szkoły na Dobrej”, który powstał jako dodatek do książki „Szkoła
na Dobrej” Joanny Olech, wydanej w serii Czytam Sobie (wyd. Harper Collins).
Zapraszamy uczniów i uczennice wraz z opiekunami – nauczycielami i nauczycielkami, wychowawcami i wychowawczyniami, opiekunami i opiekunkami kół wolontariatu oraz bibliotekarkami i bibliotekarzami do wspólnego przyglądania się swojej szkole. Zachęcamy do rzeczowych rozmów, tworzenia
planów i wdrażania w szkolną rzeczywistość zmian, mających służyć poprawie relacji i tworzeniu
wszystkim lepszych warunków do uczenia się.
Przedstawiamy Wam dziewięć wyzwań, z którymi, być może, na co dzień mierzycie się w swoich
szkołach. Do każdego proponujemy inspiracje i dobre praktyki oraz kartkę z kalendarza – może być
dobrym wstępem do rozpoczęcia dyskusji i podjęcia działania w każdym z tych obszarów.
Zapoznajcie się z wyzwaniami i poddajcie je wspólnej refleksji w gronie uczniów, nauczycieli, innych
pracowników szkoły oraz rodziców. Pracując w grupach, w parach lub w zespołach spróbujcie odpowiedzieć na pytania. Zastanówcie się nad mikrodziałaniem w Waszej szkole, które w danym obszarze
rozwiązałoby opisane problemy. Na końcu dołączamy wzory petycji i podania, jakie możecie wystosować do dyrekcji szkoły, w celu przeprowadzenia zmiany i realizacji waszego pomysłu.
•

Korzystajcie z pracy warsztatowej w grupach, sięgając do techniki burzy mózgów.

•

Spróbujcie pracy metodą projektową.

•

Pamiętajcie aby słuchać siebie nawzajem, generować i selekcjonować pomysły razem bez krytyki
i oceny. I, przede wszystkim dobrze i twórczo się przy tym bawić.

Relacje z waszych działań wysyłajcie nam w dowolnym momencie na adres szkolanadobrej@ceo.org.pl
wraz ze zdjęciami i zgodami na wykorzystanie wizerunku.
W relacji uwzględnijcie: nazwę i adres szkoły, zespół projektowy wraz z opiekunem w składzie - imiona i nazwiska, wiek, klasa, # z nazwą wyzwania / wielu wyzwań nad którym/i zespół pracował, opis
działania, przebieg prac, wypracowane efekty.
Będziemy je publikować na naszym blogu i Facebooku, aby inspirować inne szkoły do wprowadzania
małych, wielkich zmian w kierunku szkoły na dobrej.

Powodzenia!
Zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wyzwanie I

szukamciszy
Mierzyliście kiedyś poziom hałasu na lekcji lub na przerwie? Czy wiecie, że niektórzy z Was mają
nadwrażliwość słuchową? Słyszą wówczas wszystkie odgłosy i dźwięki dobiegające z sali i spoza
murów szkolnych? Taki nadmiar bodźców szybciej powoduje zmęczenie, może osłabiać koncentrację
i skutkować rozdrażnieniem czy bólem głowy.

Co powoduje hałas w szkole?
• Krzyki, zabawy i głośne rozmowy. Ich natężenie mogą potęgować zbyt krótkie przerwy, statyczne lekcje, brak możliwości wyjścia na dwór lub zła akustyka budynku.
• Głośne dzwonki. U niektórych osób samo oczekiwanie na głośny, nagły dzwonek powoduje
stres i niepokój.
• Otoczenie budynku – trasa szybkiego ruchu, pociągi, pobliskie lotnisko, natężony ruch uliczny.
• Złe nagłośnienie szkolnych imprez.
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Jak sobie radzą szkoły?
dzwonki
•
•
•
•

Brak dzwonków (uczniowie i uczennice wcale nie spóźniają się częściej na lekcje).
Ciche dzwonki lub dzwonki muzyczne (utwory klasyczne, piosenki albo dźwięki natury).
Sygnały świetlne zamiast dźwiękowych.
Muzyka z radiowęzła zamiast dzwonka.

hałas w szkole
• Tworzenie „stref ciszy” w szkole, gdzie uczniowie i uczennice mogą odpocząć. Dla nauczycieli
i nauczycielek takim miejscem jest pokój nauczycielski.
• Zadbanie o prawidłową akustykę klas i budynku.
• Uświadamianie, że każdy trochę inaczej reaguje na hałas i że u niektórych może on powodować
duży stres, a nawet ból fizyczny.
• Badanie poziomu hałasu na lekcjach i przerwach za pomocą aplikacji np. Bouncy Balls.
• Kontrola hałasu na lekcji za pomocą darmowej aplikacji na telefon np. Miernik Dźwięku.
• Pozwolenie, by uczniowie i uczennice, którzy tego potrzebują nosili słuchawki wygłuszające.

Przeczytaj w
ięcej
o przestrzen
i
w edukacji
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Wyzwanie II

cieszyoko
Ładna szkoła nie musi być bardzo kolorowa czy pstrokata. Podczas tworzenia nowoczesnych projektów, architekci i architektki wykorzystują stonowane barwy i naturalne materiały takie jak drewno.
Dzięki nim szkoła staje się też miejscem, gdzie można odpocząć i nie czuć się przytłoczonym.

Co powoduje chaos wizualny w szkole?
• Kolorowe gazetki ścienne, prace plastyczne, plakaty i tablice informacyjne. Bez nich szkoła wydaje się być nudna i pusta. Każda klasa na swój sposób oswaja przestrzeń i to jest bardzo
ważne – w końcu chcemy czuć się w szkole dobrze!
• Brudne, pomazane ławki, krzesła i ściany.
• Nadmiar rzeczy w sali – materiałów, pomocy na otwartych regałach, w pudełkach.
• Pstrokate, intensywne kolory ścian, mebli.
• Fantazyjny i zbyt różnorodny wystrój lub kształt mebli.

Jak chaos wizualny na nas wpływa?
Czasami jednak sytuacja wymyka się spod kontroli i nadmiar kolorów, obrazów czy kształtów zaczyna nas męczyć. Z bałaganem wizualnym jest o tyle trudno, że często nie zdajemy sobie sprawy
z tego, jak bardzo jest dla nas szkodliwy. Sami nie wiemy dlaczego czujemy się rozdrażnieni, zmęczeni i trudno jest nam połączyć to uczucie z tym, na co patrzymy. Wyobraźcie sobie, że siedzicie przez
cały dzień pod zepsutą, migającą żarówką, znacie to uczucie? Tak samo nasze mózgi mogą reagować
na zbyt dużo obrazów i kolorów. Nie znaczy to, że mamy zdjąć wszystko ze ścian; ograniczenie kolorów i wzorów może jednak pomóc wam odpocząć i skupić się.
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Jak możemy uporządkować przestrzeń?
• Zmyjcie z ławek i krzeseł bazgroły – one także wpływają na samopoczucie.
• Wyznaczcie miejsca bez obrazów i rysunków – możliwość patrzenia się na pustą przestrzeń, tak
jak patrzenie za okno na horyzont, pozwala wzrokowi odpocząć.
• Wynieście z sali zbędne rzeczy, zostawcie tylko te, z których korzystacie lub będziecie korzystać
w ciągu roku szkolnego. Być może uda wam się poprosić o regały, w których można zamknąć
akcesoria edukacyjne.
• Zadbajcie o jednolite kolory (najlepiej pastelowe) i kształty z przodu klasy i ogólnie w wystroju
szkoły. Miejsce na bardzo kolorowe prace zorganizujcie z tyłu sali, za waszymi plecami.

Jak sobie radzą inne szkoły?
• Tworzą w salach i na korytarzu osobne strefy (nawet jeśli są one bardzo małe) – do nauki, czyta•
•

•
•

nia, odpoczynku, zabawy.
Dbają, by chaotyczne, kolorowe elementy były za plecami uczniów i uczennic, a przed oczami
ściany były gładkie z niewielkimi ozdobami.
Niektóre szkoły inspirują się nowoczesnymi i jasnymi przestrzeniami coworkingowymi. Mają
przestronne sale z elementami zieleni np. kwiatami czy kompozycjami z żywego mchu na ścianach.
Zamiast otwartych regałów z książkami, materiałami, pomocami dydaktycznymi w szkołach pojawiają się zamykane, często przesuwane szafy lub gładkie zasłony.
Hyde park – osobne miejsce w szkole, gdzie uczniowie i uczennice mogą na ścianie lub wielkiej
płachcie papieru pisać i rysować. Bez przekleństw i obrażania innych.
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Wyzwanie III

ciepłozimno
Skrajne temperatury w szkole
Zdarzyło się wam siedzieć na lekcjach w kurtkach? Albo prażyć w zbyt gorącej i dusznej sali? Topić
się przy kaloryferze i zamarzać na środku sali? Jeśli tak, to nie jesteście jedyni - tak czasem bywa
w szkołach. Wiele z nich zostało zbudowanych dawno temu i ma przestarzały system grzania.
Na to nie mamy wpływu. Ale na inne rzeczy owszem.

Jak na nas wpływa gorąco lub zimno?
•
•
•
•
•
•

Większa podatność na infekcje i choroby.
Dyskomfort, przez który nie możemy się skupić.
Rozdrażnienie, nerwowość, stres.
Potrzeba ciągłego nawadniania lub ryzyko odwodnienia.
Potrzeba częstego wychodzenia do toalety.
Ryzyko zasłabnięcia.
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Jak możemy sobie z tym radzić? Jak sobie radzą inne szkoły?
• Zasady ubioru szkolnego powinny być racjonalnie dopasowane do warunków na zewnątrz
(np. jeśli w szkole są mundurki, to bez wymogu noszenia spódnic i rajstop zimą, a latem zapewniona możliwość noszenia krótkich spodenek).
• Możliwość picia ciepłych lub zimnych napojów w trakcie lekcji.
• Uszczelnienie okien w sali, wietrzenie.
• Wietrzenie sal podczas przerw.
• Odsunięcie zimą ławek od kaloryferów.
• Zakupienie, w miarę potrzeby, z funduszu klasowego wiatraków lub klimatyzatorów.
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Wyzwanie IV

jestmiwygodnie
Są szkoły, w których każdy może ubierać się jak chce
i jak mu jest wygodnie. W innych panują określone,
ale dość elastyczne zasady. Jeszcze inne mają sztywne reguły dotyczące ubrań lub szkolne mundurki.
Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety
i warto je przedyskutować.
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Jak ubrania wpływają na nasze samopoczucie?
• Niewygodne ubrania, drapiące metki mogą powodować dyskomfort i rozdrażnienie, a także
utrudniać skupienie się na lekcji
• Mundurki szkolne mogą krępować ruchy, ograniczać swobodę. Często są szyte ze złej jakości
materiałów np. poliestru.
• Spódnice i rajstopy noszone przez uczennice zimą mogą potęgować odczucie zimna.
• Brak możliwości noszenia krótkich spodni i bluzek na ramiączka w upalne dni potęguje odczucie
gorąca.
• Według badań reguły dotyczące stroju i wyglądu dotyczą w większości dziewcząt, a tylko w niewielkim stopniu wpływają na komfort chłopców, co dla niektórych dziewcząt jest źródłem stresu
i poczucia nierówności w traktowaniu.
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Jak możemy sobie z tym radzić? Jak sobie radzą inne szkoły?
• Szkoły, które decydują się na mundurki, wprowadzają wygodne ubrania, z naturalnych, niedrapiących materiałów, uwzględniające możliwość noszenia przez dziewczynki legginsów i spodni.
• Daje się przyzwolenie na stroje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami integracji sensorycznej itd.
• Zasady szkolnego stroju dostosowane są do realnych potrzeb uczniów i uczennic np. związanych
z temperaturami na zewnątrz i w szkole.
• Wprowadza się dni swobodnego ubioru, by uczniowie i uczennice mieli możliwość zabawy strojem, wyrażenia swojej estetyki, wpływu na szkolną rzeczywistość.
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Wyzwanie V

chcemisiępić

potrzebujęwyjśćdotoalety
W większości szkół obowiązują zasady, że z toalety
uczniowie powinni korzystać podczas przerw. To
samo dotyczy spożywania posiłków i picia wody.
Jedni podają argumenty higieniczne (np. zalane
zeszyty) i organizacyjne, dla innych wychodzenie
na lekcji jest oznaką braku dobrych manier. Jeszcze
inni nie wypuszczają z sali, bo boją się o bezpieczeństwo uczniów w trakcie lekcji. Spójrzmy jednak
na to z innej perspektywy – przerwy bywają bardzo
krótkie, a czasu wystarcza tylko na przemieszczenie
się między klasami.
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Dlaczego uczniowie wychodzą z lekcji lub proszą o możliwość
picia i jedzenia?
• Przerwa poza załatwieniem podstawowych potrzeb i przemieszczaniu się, służy też socjalizacji.
Jeśli trwa 5 minut, trudno w tym czasie zdążyć do toalety, odstać w kolejce do sklepiku, zjeść coś
itd. Nie mówiąc o potrzebie swobodnego bycia z rówieśnikami, które jest kluczowe dla rozwoju
społecznego.
• Niektóre potrzeby pojawiają się nagle, w konkretnej chwili, podczas lekcji i aby uczeń mógł prawidłowo funkcjonować, należy je zaspokoić.
• Po dużym wysiłku fizycznym, podczas upałów lub gdy jest zimno, zwiększa się zapotrzebowanie
na napoje.
• Ze względu na dużą liczbę uczniów i uczennic, stołówki bywają zatłoczone, a na obiad jest bardzo niewiele czasu. Zdarza się, że uczniowie nie zdążą skończyć jeść.
• Część dzieci ma specjalne potrzeby związane ze stanem zdrowia np. z cukrzycą.
• Dziewczęta podczas okresu potrzebują wyjść do toalety w dowolnym momencie lekcji, bez tłumaczenia, dlaczego to dla nich ważne. Warto też pomyśleć o założeniu “różowych skrzyneczek”
w toaletach, by dziewczęta nie musiały prosić o środki higieniczne u pielęgniarki czy w sekretariacie).
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Jak możemy sobie z tym radzić? Jak sobie radzą inne szkoły?
• Szkoły dają możliwość korzystania z toalety podczas lekcji, z zachowaniem zasady wychodzenia
z sali pojedynczo.
• Dobra atmosfera i dobra relacja na lekcji sprawia, że reakcje uczniów i uczennic są naturalne. Nie
boją się poprosić o dokończenie kanapki czy napicie się. Nie sprawia to, że mniej uważają
na lekcji.
• Można wspólnie ustalić zasady picia lub jedzenia na lekcji - np. określić rodzaje bidonów lub
kubków.
• Możliwe jest organizowanie lekcji-uczt raz w tygodniu, podczas których pracujemy w atmosferze
piknikowej np. pijąc kakao przy czytanej lekturze lub zajadając drugie śniadanie...
• ... lub organizowanie lekcji, na których uczniowie i uczennice mogą porozmawiać o tym, jak
zdrowo się odżywiać w szkole, zrobić wspólne zajęcia robienia lunchboxów, podzielić się swoimi
ulubionymi przepisami i rozwiązaniami, a może wymienić kanapkami?
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Wyzwanie VI

szkoławruchu
Niektórzy uczniowie mają dużą potrzebę ruchu.
Chodząc, łatwiej im się skupić i myśleć, potrzebują
w ten sposób rozładować napięcie czy stres.
Ograniczanie ruchu w klasie, podczas lekcji,
a później także zakaz biegania podczas przerw
czy wyjścia na boisko lub salę gimnastyczną może
być frustrujący.
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Dlaczego uczniowie mają dużą potrzebę ruchu?
• Ruch pozwala rozładować napięcie, nie tylko u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Część dzieci wymaga dodatkowej stymulacji, potrzeba ruchu jest u nich silniejsza niż u innych.
• U kinestetyków ruch związany jest z myśleniem. Lepiej myślą, uczą się, przyswajają wiedzę podczas ruchu.

Jak możemy sobie z tym radzić? Jak sobie radzą inne szkoły?
• Zapewnienie możliwości wyjścia na boisko szkolne podczas przerw, bez względu na pogodę.
• Zaplanowanie lekcji tak, by był w nich moment na ruszanie się, np. praca w grupach, szukanie
informacji rozwieszonych w sali itd.
• Rozpoczynanie lekcji od kilku ćwiczeń ruchowych.
• Zadbanie o dyżur nauczyciela w-f na sali gimnastycznej podczas przerw, gdzie uczniowie mogą
poruszać się, zagrać w grę.
• Strefy aktywnego odpoczynku w szkołach, np. stoły do ping ponga, piłkarzyki na korytarzach
lub miejsca, gdzie można wykorzystać pomysły na dawne gry i zabawy, takie jak gumy, skakanki
itd.
• Krzesła z pedałami lub stoperami, uniemożliwiającymi wywrócenie się, gdy ktoś się na nich buja
lub zamiana krzeseł na piłki terapeutyczne.
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Wyzwanie VII
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Czasem nadmiar zajęć, bodźców, stałe przebywanie wśród innych osób potęguje nasze zmęczenie.
Możemy być przez to bardziej poirytowani, mniej
uważni, czy mniej zdolni do koncentracji na lekcji,
zadaniu, nauce. Znalezienie chwili ciszy, samotności, odosobnienia w szkole może być sporym
wyzwaniem, ale warto o to zadbać.

Dlaczego niektórzy uczniowie mają potrzebę bycia
w samotności?
• U niektórych wynika to z cech charakteru i temperamentu – introwertycy lepiej czują się w samotności.
• Dla innych wysoko wrażliwych osób nadmiar bodźców, dźwięków, osób może powodować rozdrażnienie, prowadzić nawet do agresji. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy uporządkowanie
myśli w ciszy i samotności.
• Czasem po prostu jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani, targają nami różne emocje i potrzebujemy
pobyć sami.

Co możemy z tym zrobić? Jak sobie radzą inne szkoły?
• Zorganizowanie stref ciszy i relaksu w kącie korytarza, w oddzielnej sali. Sale takie mogą być
wyposażone w pufy, hamaki, kanapy.
• Wprowadzenie jednej cichej przerwy w ciągu dnia z ustalonymi zasadami, że mówimy wówczas
ściszonym głosem, i nie przemieszczamy się głośno.
• Możliwość korzystania ze słuchawek wygłuszających.
• Możliwość korzystania z czytelni, biblioteki, świetlicy, szatni – w miejscach ciszy i odosobnienia.
• Wprowadzenie elementów mindfulness lub czytania bostońskiego dla chętnych lub dla całej
szkoły.
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Wyzwanie VIII
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Ktoś stuka, ktoś inny chodzi po klasie. W ławce
obok toczy się burzliwa dyskusja. Kolega obok rozpycha się i łokciem trąca cię w rękę. Czasami zwracasz uwagę, a czasem dusisz w sobie złość, jednak
prędzej czy później zaczynasz odczuwać rozkojarzenie, może agresję, a może chęć ucieczki. Każdy
i każda w klasie ma swoje potrzeby, ale jak
je wszystkie pogodzić?

Dlaczego inni mi przeszkadzają? Dlaczego ja przeszkadzam
innym?
• Duża potrzeba ruchu – część osób na spore kłopoty z dłuższym skupieniem uwagi i jednocześnie ogromną potrzebę ruchu. Jeśli nie mogą się bujać na krześle, chodzą, jeśli nie chodzą, chociaż przebierają nogami lub wiercą się. Jeśli nie mogą się wiercić, zaczynają rozkręcać długopis,
rozmawiać, stukać. Potrzebują bodźców i zapewniają je sobie tak jak potrafią.
• Niska uwaga słuchowa – zaburzenia uwagi słuchowej wpływają nie tylko na rozumienie tego,
co jest mówione. To także kłopoty ze skupieniem, rozwojem mowy, a nawet z błędnikiem. Może
wpływać na nasze reakcje i zachowanie.
• Problemy ze skupieniem się – po prostu i z różnych powodów. Zbyt długie zadania lub za długa
część wykładowa nie służą rozumieniu i koncentracji.
• Problemy ze wzrokiem – to nie tylko potrzeba noszenia okularów. Pod problemami z ze wzrokiem mogą kryć się m.in. ograniczone pole widzenia lub zaburzenia pracy mięśni oka, które
utrudniają czytanie.
• Trudności społeczne – są osoby, dla których rozumienie reakcji i potrzeb innych ludzi jest wyzwaniem.

• Trudności ruchowe – nie muszą wcale dotyczyć tylko dzieci z niepełnosprawnościami. Zaburzenia integracji sensorycznej czy kłopoty neurologiczne także mogą wpływać na płynność ruchów
lub zwiększoną potrzebę ruchu.
• Głód, odwodnienie – mogą powodować apatię, ale też często są powodem nadmiernego pobudzenia i agresji.
• Inne kłopoty – trudno zostawiać swoje kłopoty poza klasą. To jak się zachowujemy i jak traktujemy innych może mieć źródło zupełnie gdzie indziej. Nasze zachowanie może być próbą odreagowania stresu.

Co możemy z tym zrobić? Jak sobie radzą inne szkoły?
• Warsztaty, zabawy integracyjne, podczas których uczniowie i uczennice poznają się bliżej, poznają swoje potrzeby, możliwości, predyspozycje, ograniczenia.
• Kontrakt klasowy – określający dopuszczalne i niedopuszczalne zachowania. Kontrakt dotyczy
wszystkich dzieci i jest przez nie sformułowany i podpisany. Wisi w dostępnym miejscu i zawsze
można się do niego odwołać.
• Mindfulness – w szkołach, które wprowadziły mindfulness spadła liczba przypadków agresji
wśród uczniów i uczennic.
• Rozmowy o emocjach i stawianiu granic na godzinach z wychowawcą.
• Wspólne rytuały.
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Wyzwanie IX
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Kiedy myślimy o dopasowaniu przestrzeni do potrzeb uczniów i uczennic, często zaczynamy zastanawiać się nad rozwiązaniami dla dzieci z niepełnosprawnościami, co jest ważne i bardzo potrzebne.
Jednak nie tylko one mierzą się z poczuciem,
że szkoła nie jest do nich dostosowana. Wystarczą
małe zmiany, by wszyscy czuli się dobrze.

Co powoduje, że źle się czujemy w danej przestrzeni?
• Niedopasowane ławki i krzesła – nie dla wszystkich standardowe wymiary ławek i krzeseł są
dobre – zbyt małe i lub za wysokie powodują kłopoty zdrowotne i utrudniają pracę.
• Zbyt ciasne pomieszczenia – choć budynki szkolne muszą być dostosowane do przepisów, nie
wszystkie miejsca czy pomieszczenia są odpowiednio duże, by można było w nich swobodnie
pracować, ćwiczyć lub przebierać się.
• Za mało toalet – za mało w ogóle lub rozmieszczone tak, że nie są łatwo dostępne. Osobnym
problemem zbyt mała liczba toalet dla dziewcząt, które statystycznie częściej korzystają z toalety
i przebywają w niej dłużej - powodów jest wiele, m.in. budowa wewnętrzna, większa podatność
na infekcje, potrzeby związane z menstruacją, czy choćby większa liczba ubrań. Dlatego coraz
częściej dba się o to, by toalet dla dziewcząt było więcej niż toalet dla chłopców.
• Brak przestrzeni wspólnej – brak centralnego miejsca, gdzie uczniowie szkoły mogliby się wspólnie spontanicznie gromadzić, nie tylko zwoływani na apele. Miejsca pozwalającego budować
poczucie wspólnoty i ułatwiającego nawiązywanie więzi społecznych.
• Brak wind lub windy są tylko dla osób na wózkach - najbardziej odczuwalne przez osoby, które
są po kontuzjach, o kulach lub w ortezach. Przejście z jednej sali do drugiej może być dla nich
nie tylko wyzwaniem, ale wręcz nie możliwe.
• Przemoc symboliczna – przemoc związana z symboliką narzucającą tylko jeden światopogląd
(brak różnorodności) lub przemoc związana z napisami i wlepkami, które są dyskryminujące.
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Jeśli chcecie przeprowadzić zmianę w szkole, zacznijcie od dyskusji w klasie i zbadania potrzeb
uczniów i uczennic. Porozmawiajcie z dyrekcją szkoły lub radą pedagogiczną.

Krok po kroku – wyjaśniamy jak działać
• Wybierzcie co najmniej jeden temat, którym chcecie się zająć.
• Jeśli zmiana ma dotyczyć całej szkoły, zbadajcie np. za pomocą ankiety, potrzeby innych uczniów
i uczennic.
• Sformułujcie jasne i możliwe do realizacji postulaty.
• Jeśli to możliwe, spiszcie w jaki sposób można pozyskać pieniądze lub materiały na sfinansowanie zmian.
• Umówicie się na rozmowę z dyrekcją lub przedstawcie swoją propozycję gronu pedagogicznemu. Możecie przygotować atrakcyjną prezentację swojego pomysłu.
• Zróbcie kampanię informującą dlaczego ta zmiana jest ważna.
• Jeśli potrzebujecie większej liczby popierających was uczniów i nauczycieli, stwórzcie petycję.
• Jeśli potrzebujecie formalnego pisma, napiszcie podanie.

Wzór petycji

miejscowość, data

Społeczność szkoły
(nazwa szkoły)

Sz.P. (imię i nazwisko dyrektor/a szkoły)
Adres szkoły

Petycja w sprawie …………………………..
My, uczniowie i uczennice szkoły ..................................……………….,
zaniepokojeni .................………………….., chcemy, by ....................………………

Podpisy…………………….
(podpisy jak największej liczby osób)

Wzór podania

miejscowość, data

Uczniowie i uczennice
klasa………..
szkoła…………..
Sz.P. (imię i nazwisko dyrektor/a szkoły)
Adres szkoły

Podanie
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, by……………................................................
Podanie powinno zawierać: konkretną prośbę, uzasadnienie, ewentualne
możliwe rozwiązania i załącznik z podaniem od uczniów.

Z poważaniem,
(podpisy organizatorów akcji)
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