
Regulamin Budżetu Uczniowskiego  

1. Kwota Budżetu Uczniowskiego. 

Dyrektor Szkoły ze środków własnych szkoły przeznaczy 2000 zł na realizację jednego projektu, który 

uzyska największe poparcie w głosowaniu ogólnym uczniów. 

2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami, na które mogą być wydatkowane w/w środki, 

związane z działalnością szkoły edukacyjną, wychowawczą, kulturalną, sportową, wspieraniem 

funkcjonowania szkoły i uczniów. 

3. Projekty muszą być wykonalne w realizacji. 

4. Oceny zgodności i wykonalności projektu dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły,                        

w skład której wchodzą: przewodniczący SU, opiekunowie SU i uczniowie, którzy zgłoszą chęć udziału 

w pracach komisji. 

5.  Zgłaszanie propozycji projektów. 

 projekty mogą być zgłaszane przez uczniów Szkoły Podstawowej  nr 1 i oddziałów 

gimnazjalnych,   

 karty do głosowania i skrzynka do głosowania zostanie umieszczona na poziomie 600, 

 komisja powołana przez Dyrektora Szkoły dokona weryfikacji projektów pod kątem zgodności                 

z niniejszym Regulaminem i zakwalifikuje je do głosowania. Decyzja komisji jest ostateczna, 

 na kartkach do głosowania można wpisać pomysły projektów i działań. 

6.Głosowanie: 

 głosowanie odbywać się będzie na kartach do głosowania, 

 wzór karty do głosowania jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu, 

 w głosowaniu mogą brać udział uczniowie  4 – 7 klas SP 1 i oddziałów gimnazjalnych, 

 głosowanie będzie się odbywać przez wpisanie znaku X w kwadracie przy wybranym jednym 

projekcie, 

 karta do głosowania zawierająca więcej niż jeden znak X zostanie unieważniona, 

 termin głosowania mija w dniu określonym w harmonogramie, który jest załącznikiem do 

niniejszego Regulaminu. 

 

7. Decyzja i realizacja: 

 komisja powołana przez Dyrektora Szkoły zliczy głosy, 

 projekty zostaną umieszczone na liście rankingowej w kolejności od największej do 

najmniejszej łącznej liczby otrzymanych głosów, 

 projekt , który otrzymał największą liczbę głosów zostanie zrealizowany do 31 grudnia 2018 

roku. 

 

 

Regulamin Budżetu Uczniowskiego wchodzi w życie w dniu 19 marca 2018r. 

 

 



Załącznik nr 1  

HARMONOGRAM 

  

lp. ETAP TERMIN 

     1. Zgłaszanie projektów (wrzucanie pomysłów do 

skrzynki). 

od 19 marca do 04 

kwietnia 2018r.  

2.  Weryfikacja zgłoszonych projektów.   05 kwietnia 2018r. 

3. Publikacja listy zakwalifikowanych projektów 

na FB i www SP 1.   

05 kwietnia 2018r. 

4. Głosowanie. od 14 do 24 maja 

2018r. 

5. Ogłoszenie wyników.   25 maja 2018r. 

podczas Festynu 

Rodzinnego 

6. Realizacja zwycięskiego projektu.  do 31 grudnia 

2018r. 

 

 

Załącznik nr 2  

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

Proszę zaznaczyć X przy tylko jednym wybranych przez Ciebie projekcie. 

(projekt nr 1)  

 

(projekt nr 2)  

 

(projekt nr 3)  

 

(projekt nr 4)  

 

Uwaga: Karta zostanie uzupełniona o nazwy zakwalifikowanych projektów wraz z ich 

miejscem realizacji. 

 

 


