
                   Od czerwca  2015 roku do marca 2016 roku w naszej szkole był 
realizowany  Projekt Szkoła Demokracji. W przedsięwzięcie to zaangażowało 
się kilkunastu uczniów, przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego, opiekun 
projektu – pani Wiesława Besz oraz dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Armii Krajowej w Miliczu. Wszystkie wyżej wymienione osoby, tworzyły grupę 
projektową.
                   Zaangażowani uczniowie wraz z opiekunem brali  czynny udział  w 
spotkaniach warsztatowych z tutorką – panią Dorotą Cieślik, która współpracuje 
z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest pomysłodawcą tego projektu.
                  Głównym celem tego przedsięwzięcia było wzmocnienie 
mechanizmów demokratycznych w naszej szkole, a także zaangażowanie i 
zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły oraz podejmowaniu różnych 
decyzji z nią związanych. Dzięki temu projektowi mogliśmy wspólnie 
usprawnić funkcjonowanie naszej szkoły i przyczynić się do tego, że będzie ona 
instytucją przyjazną, bezpieczną.
                  

 Lista osób uczestniczących w warsztatach Szkoła Demokracji wraz z 
opiekunem panią - Wiesławą Besz i trenerką- panią Dorotą Cieślik

1. Weronika Pyczak 1b
2. Patrycja Kurowska 1b
3. Agata Turowska 2b
4. Daria Dąbrowska 2b
5. Weronika Piątkowska 2c
6. Jacek Baczkowski 3d 
7. Agnieszka Jarecka 2c



8. Aleksandra Hybś 3d
9. Sandra Tanaś 3d
10. Marta Masarczyk 3d 
11. Natalia Kątnik 3d 
12. Julia Kaczmarek 3d
13. Małgorzata Jasińska 2a
14. Weronika Papież 2a

 

W ramach projektu uczniowie  przeprowadzili szereg działań w szkole:
•Poinformowali społeczność szkolną o tym przedsięwzięciu, 

przeprowadzając we wszystkich klasach w szkole krótką prezentację na 
temat projektu oraz określili jego cele i korzyści. Informacje o projekcie 
i jego realizacji zostały przyjęte z dużym entuzjazmem szczególnie 
wśród klas pierwszych i drugich.



•Przewodniczący  samorządu- Aleksander Smok i opiekun -  pani 
Wiesława Besz  na spotkaniu Rady Szkoły w dniu 11.06.2015 roku 

poinformowali członków Rady Szkoły (nauczycieli, rodziców i 
uczniów) o realizowanym w szkole projekcie i zaprosili ich do 

współpracy . 
Członkowie Rady Szkoły pomagają grupie projektowej w 
rozwiązywaniu w szkole różnych problemów wychowawczych i 
dydaktycznych.

•Przeprowadzili w szkole diagnozę w czasie której  okazało się, że bardzo 
ważnym problemem dla znaczącej większości uczniów, jest nowy 
system godzin dodatkowych - "konsultacji" z nauczycielami z 
poszczególnych przedmiotów. Uczniowie skarżyli  się w ankietach i 
wywiadach, że tych godzin jest za mało, a spotkania te odbywają się 
zbyt rzadko i są za krótkie. Chcieliśmy mieć możliwość 
przedyskutowania tej sprawy i zgłoszenia swoich propozycji i zmian. 
Wybraliśmy ten temat, ponieważ hasło ‘’konsultacje’’ najczęściej 
poruszane było w ankietach, na godzinach wychowawczych, a nawet 
podczas rozmów na korytarzu. 



•Pierwszym krokiem, który podjęliśmy były dyskusje wśród uczniów i 
nauczycieli oraz w gronie grupy projektowej, po których sporządziliśmy 
wnioski i wyszczególniliśmy wady systemu. Udaliśmy się na pierwsze 
spotkanie z dyrekcją. 



Nie przyniosło ono żadnych merytorycznych efektów. W związku z 
zaistniałą sytuacją  sformułowaliśmy  do dyrekcji postulaty, które 
chcieliśmy, wspólnie przedyskutować na kolejnym spotkaniu.  W 
kolejnych  tygodniach odbyły się kolejne dwa spotkania z dyrekcją i 
pedagogiem. W czasie których przedstawiliśmy własną propozycję 
harmonogramu konsultacji , niektóre nasze uwagi w czasie negocjacji z 
dyrekcją  zostały pozytywnie przyjęte.  Po długotrwałych rozmowach 
udało nam się wspólnie osiągnąć kompromis i powstał  nowy 
harmonogram konsultacji, do którego wprowadzono następujące 
zmiany.: Konsultacje teraz trwają   dłużej, zaczynają się wcześniej  i nie 
kolidują ze sobą tak, jak wcześniej. Wynegocjowaliśmy  także 
dodatkowy termin konsultacji  dla klas maturalnych.  Nowy system 
konsultacji został wcielony w życie z dniem rozpoczęcia drugiego 
semestru roku szkolnego 2016. Grupa projektowa w czasie trwania 
rozmów z dyrekcją, na bieżąco, starała się informować społeczność 
szkolną o postępach w tej  sprawie. 

• Wprowadzili w życie szkoły "MAGICZNĄ SKRZYNKĘ 
POMYSŁÓW", do której  każdy uczeń  ma prawo wrzucić  karteczkę z 
pomysłami dotyczącymi życia i funkcjonowania szkoły oraz z licznymi 
problemami uczniowskimi.  Skrzynka jest  otwierana przez uczniów 
realizujących w szkole projekt „Szkoła Demokracji” raz na dwa 



tygodnie, a jej zawartość  jest wnikliwie analizowana. Najciekawsze 
pomysły uczniowskie (a takie się już pojawiły) postaramy się 
stopniowo – w ramach możliwości realizować. Natomiast aktualne 
problemy zamierzamy rozwiązać przy współpracy dyrekcji, pani 
pedagog oraz Rady Szkoły. Funkcjonowanie Skrzynki Pomysłów w 
naszej szkole ma pokazać uczniom że mogą oni też współdecydować o 
rzeczach, które są organizowane w naszej szkole i podkreślić fakt, że 
każdy ma prawo głosu i może wypowiedzieć się w danej kwestii. Jest to 
ważna rzecz, bo to uczniowie, nauczyciele i rodzice tworzą szkołę i 
klimat w niej panujący. A przecież wszystkim nam powinno zależeć na 
pozytywnych oraz przyjaznych relacjach.

•grupa projektowa I Samorząd Uczniowski  zaangażowała się w 
organizowanie różnych imprez oraz akcji w szkole.  Samorząd szkoły 
wraz z wychowawcami i uczniami przeprowadził w szkole VI edycja 
akcji „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”, 
organizowanej przez TVP oddział Wrocław wspieraną przez 
Dolnośląską Kurator Oświaty – Beatę Pawłowicz. Zebrane znicze w 
czasie tej akcji zostały przekazane przedstawicielom Gminy Milicz, 
którzy w okresie zadusznym udali się z wizytą na cmentarze na 
Ukrainie.



•OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH
Klasy pierwsze przeszły już prawdziwy chrzest bojowy, nie jest bowiem 
łatwo wkroczyć w szeregi uczniów I LO, trzeba wykazać się humorem, 
inteligencją i pracą w grupie. Starsi uczniowie przygotowali różne 
konkurencje, które miały sprawdzić naszych młodszych kolegów. 
Najbardziej wytrwała okazała się być klasa 1B. I to właśnie ona 
otrzymała tytuł 'Kotów 2015'. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i 
życzymy powodzenia w nauce.





• Przygotowali i przeprowadzili w I Liceum Ogólnokształcącym im. Armii 
Krajowej w Miliczu  debatę przedwyborczą. Wzięli  w niej udział 
uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz trzech kandydatów ubiegających 
się o posadę przewodniczącego szkoły. Wśród nich zasiadał : Szymon 
Borowiak, Cyprian Herl oraz Aleksander Zielonka. Każdy z kandydatów 
przedstawił krótko swoją osobę i zaprezentował swój program wyborczy. 
W pierwszej części debaty kandydaci odpowiadali na pytania 
przygotowane przez aktualny  Samorząd Uczniowski, natomiast  druga 
części debaty  to pytania od uczestników debaty - publiczności. Druga 
część debaty okazała się dla kandydatów dużo trudniejsza, bo musieli oni 
odpowiadać konkretnie i merytorycznie na pytania publiczności.







• Przeprowadziliśmy  wybory do Samorządu Szkoły, w których wzięło 
udział 327 uczniów z 394 uprawnionych do głosowania. Udział w 
wyborach do Samorządu  Szkoły zadeklarowało trzech kandydatów:

• Szymon Borowiak- uczeń klasy I

• Cyprjan Herl – uczeń klasy II

• Aleksander Zielonka – uczeń klasy II

 Komisja wyborcza została wcześniej powołana przez obecnego 
przewodniczącego – Aleksandra Smoka. W jej skład wchodziło trzech 
członków.  
 W skład komisji weszli : Kacper Kociumbas, Paulina Krzyżańska oraz Marta 
Kowalska.



 
Po zebraniu wszystkich głosów w poszczególnych klasach komisja przystąpiła 
do ich liczenia oraz pisania protokołu.  Po aktywnej pracy w komisji jej 
przewodniczący Kacper Kociumbas  przedstawił wyniki wyborów dyrekcji i 



całej społeczności szkolnej przez radiowęzeł . Tak więc  nowym 
przewodniczącym szkoły został Cyprjan Herl z ilością głosów 122, a jego 
konkurenci otrzymali kolejno następującą ilość głosów : Aleksander Zielonka- 
117, Szymon Borowiak-88. 



Ostatnie spotkanie projektowe odbyło się 11 marca bieżącego roku . W czasie 
jego trwania podsumowaliśmy wszystkie nasze działania i przedstawiliśmy 
naszej trenerce – Dorocie Cieślik.  Wszelkie dokumenty z projektu oraz relację z 
jego przebiegu przesłaliśmy  również do Centrum Edukacji Obywatelskiej w 
Warszawie i mamy nadzieję ,że wkrótce otrzymamy certyfikat SZKOŁY 
DEMOKRACJI.

Zdjęcia z ostatniego spotkania grupy projektowej z trenerką Dorotą Cieślik oraz 
opiekunem Samorządu Uczniowskiego -  Wiesławą Besz




