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Konspekt lekcji wychowawczej – gimnazjum 

 

Temat: Partycypacja społeczna i aktywność lokalna – Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 

Czas trwania lekcji: 1 godzina lekcyjna (45 minut) 

Cele lekcji: 

Cel główny: 

 uczeń rozumie, czym jest budżet obywatelski i wie, jak może angażować się w sprawy 

lokalne 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 poznaje ideę Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 

 zwiększa świadomość wiedzy o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2019 

 uświadamia sobie konieczność głosowania na projekty zgłoszone w Szczecińskim 

Budżecie Obywatelskim 2019 

 wyjaśnia, czym jest partycypacja społeczna 

 objaśnia, czym jest budżet obywatelski 

 wie jak może zaangażować się społecznie 

 wie jak może wpłynąć na wygląd swojego miasta 

 potrafi wypełnić formularz zgłoszeniowy na projekty do realizacji Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2019 

Proponowane metody pracy: 

- pogadanka 

- mapa pomysłów (burza mózgów) 

- praca w grupach 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie listy obecności, sprawy bieżące. 

 

2. Podanie tematu lekcji. Zwrócenie uwagi na temat lekcji, który jest bardzo ważny dla 

mieszkańców Szczecina. 

 

3. Pogadanka ( nauczyciel zadaje pytania, uczniowie odpowiadają): 

 Co chcielibyście zmienić w swojej najbliższej okolicy lub w Szczecinie? 

 Czy wiecie jaki możecie mieć wpływ na wydawanie pieniędzy z budżetu 

miasta? 



 Czy gdybyście mieli możliwość decydowania, na co wydacie pieniądze z 

budżetu miasta, to co waszym zdaniem jest najważniejsze, aby to zmienić? 

 Co to jest budżet? 

 

4. Mapa pomysłów (burza mózgów) – próba wspólnego ustalenia czym jest budżet 

obywatelski. Nauczyciel zapisuje na tablicy: BUDŻET OBYWATELSKI, następnie 

uczniowie zapisują na tablicy wszystkie swoje skojarzenia z wiązane z tym hasłem. 

 

5. Nauczyciel wyjaśnia: 

 Co to jest partycypacja społeczna? 

Partycypacja, czyli uczestnictwo. Partycypacja społeczna jest to aktywny, 

bezpośredni udział obywateli w życiu społecznym i lokalnym. Jest to 

możliwość podejmowania decyzji i zabieranie głosu w sprawach, które nas 

dotyczą bezpośrednio. 

 Czym jest Szczeciński Budżet Obywatelski? 

Szczeciński Budżet Obywatelski jest to pewien rodzaj konsultacji społecznych, 

podczas których mieszkańcy decydują o tym, co może być zrealizowane  

z budżetu miasta. Poprzez głosowanie na projekty, które zostały zgłoszone 

przez mieszkańców  mają bezpośredni wpływ na przeznaczenie pieniędzy  

z budżetu miasta. Od 7 maja do 3 czerwca 2018 roku mieszkańcy będą mogli 

 składać wnioski do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019. W tym roku mieszkańcy będą mogli zdecydować na co 

wydać aż 9 milionów złotych z przyszłorocznego budżetu miasta. 

 Od którego roku życia można głosować? 

Nie ma ograniczeń wiekowych, w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim głos 

może oddać każdy mieszkaniec Szczecina bez względu na wiek (jest to bardzo 

ważne pytanie, które uświadomi uczniom, że mogą i mają prawo decydować  

o swoim mieście). 

 Kiedy można głosować?  

Głosowanie na projekty, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 jest zaplanowane na wrzesień. 

Instrukcję głosowania będzie można pobrać ze strony: 

https://sbo.szczecin.eu/ 

 Kto może składać wniosek?  

Swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec 

Szczecina. Wniosków nie mogą składać instytucje, rady osiedli itp. 

 

6. Praca w grupach: nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy (lub więcej jeśli jest taka 

potrzeba). Uczniowie w grupach muszą wymyśleć pomysł na projekt: Co chcielibyście 

zmienić w swojej dzielnicy lub w okolicy szkoły ? Na podstawie przygotowanego 

schematu muszą podać: 

https://sbo.szczecin.eu/


 

Tytuł projektu:  

Miejsce realizacji:  

Opis projektu(co dokładnie 
zostanie wykonane): 

 

Cel (uzasadnić, dlaczego 
zadanie powinno być 
zrealizowane i w jaki sposób 
jego realizacja wpłynie na życie 
mieszkańców): 

 

Adresaci (wskaż  jakie grupy 
mieszkańców skorzystają z 
realizacji zadania): 

 

Łączna kwota na realizację 
projektu: 

 

 

Następnie lider każdej grupy w 2-3 minuty przedstawia propozycje projektu.  

Po krótkim wystąpieniu każdej grupy, cała klasa głosuje na najlepszy projekt. 

   

7. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela: nauczyciel zachęca swoich uczniów do 

składania projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Udziela 

informacji gdzie mogą uzyskać więcej informacji, poprzez zapoznanie się ze stroną 

internetową SBO 2019: https://sbo.szczecin.eu/ 
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