
 

 

 

Regulamin Budżetu Uczniowskiego 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Macierzy Szkolnej 

  

I. ISTOTA I CEL  

Głównym celem Budżetu Uczniowskiego jest zaangażowanie uczniów do aktywnego 

współtworzenia środowiska szkolnego oraz podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności 

szkolnej, w tym:  

• rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole,  

• rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną, 

▪  atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego młodzieży, 

▪ rozwijanie kreatywności, pomysłowości i sprawności organizacyjnej, 

▪ kreowanie naturalnych liderów,  

▪ wspieranie edukacji ekonomicznej. 

  

II. CHARAKTER PROJEKTÓW  

Projekty zgłaszane do Budżetu Uczniowskiego to każda inicjatywa uczniowska, która przyczynia 

się do rozwoju szkoły, a w szczególności:  

• poprawienia jakości życia, funkcjonowania i nauki w szkole (np. nowe wyposażenie szkoły, 

zakup sprzętu szkolnego);  

• organizacja wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym. 

1. W ramach projektu nie mogą być sfinansowane wynagrodzenie dla grupy projektowej.   

2. Proponowany projekt musi być skierowany do możliwie dużej liczby odbiorców (czyli 

wykraczać poza zasięg jednego zespołu klasowego).  

3. Pomysł musi być zgodny z zasadami działania szkoły, jej misją, prawem oświatowym oraz 

statutem szkoły. 

4. Projekt musi być możliwy do zrealizowania i zakończony do 31 marca każdego roku.  

 

III. GRUPA PROJEKTOWA  

Projekt zgłasza i realizuje grupa uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Macierzy 

Szkolnej w składzie minimum 3-osobowym.  

 

 

IV. ETAPY I ZASADY  

1. Uczniowie zgłaszają pomysły – propozycje zadań do budżetu. 

2. Grupy składają swój pomysł na odpowiednich formularzach (załącznik nr 1), które są 

do odebrania w sekretariacie szkoły. 

• Należy wypełnić szczegółowo wszystkie punkty formularza: podać cel projektu, przybliżoną 

liczbę odbiorców, harmonogram działań, oczekiwane rezultaty, szacowany kosztorys 



(poparty rozeznaniem cenowym) oraz zebrać podpisy 20 uczniów popierających projekt 

(załącznik nr 2). 

•  Formularz projektu musi zostać złożony do Koordynatora Projektu. 

•  Projekty złożone po terminie nie podlegają dalszej ocenie.  

3. Propozycje uczniów są weryfikowane i sprawdzane pod kątem wykonalności  

i zgodności z regulaminem przez Komisję Każdy projekt zostanie sprawdzony 

i zweryfikowany pod względem formalnym przez Komisję Projektu powołaną przez dyrektora 

szkoły, w skład której wejdą: Przewodniczący Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły, Opiekun 

Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Samorządu Szkolnego oraz Koordynator 

Projektu.  

4. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację są promowane wśród społeczności 

szkolnej, a następnie poddawane są powszechnemu i bezpośredniemu głosowaniu uczniów. 

Wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane przez Komisję będą poddane głosowaniu przez 

wszystkich uczniów szkoły w głosowaniu tajnym. Głosowanie poprzedza akcja promocyjna 

dotycząca projektów prowadzona przez zespoły projektowe. Każda grupa przygotuje film 

promocyjny oraz plakaty, które będą rozwieszone na terenie szkoły. Głosowanie jest uznane za 

ważne, jeśli swój głos odda 51% uczniów. Każdy uczeń może oddać tylko jeden głos na 

dowolny projekt. Głosowanie przeprowadzi Samorząd Szkolny wraz  z opiekunami samorządu 

wśród uczniów klas 6-8.  

5. Jeden najwyżej oceniony projekt przeznacza się do realizacji Projekt, który otrzyma największą 

liczbę głosów (zwykła większość) zostanie przekazany do realizacji. Grupa zwycięskiego 

projektu realizuje go we współpracy i pod opieką Koordynatora Projektu. W razie 

niewykorzystania środków z budżetu projektu przez zwycięską grupę dopuszcza się realizację 

kolejnych projektów zgodnie z miejscami na liście rankingowej.  

 

V. BUDŻET PROJEKTU Budżet projektu wynosi do 2000,00 zł. Koszt realizacji zgłaszanego 

pomysłu nie może przekroczyć tej kwoty. Projekt jest finansowany ze środków Rady Rodziców 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Macierzy Szkolnej.  

 

VI. HARMONOGRAM  

• zgłaszanie projektów: 15 listopada – 30 listopada; 

• weryfikacja zgłoszonych projektów: do 2 grudnia każdego roku; 

• ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania: 3 grudnia danego roku  

• prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych 

do głosowania: 6 grudnia – 10 grudnia; 

• głosowanie nad wyborem projektów do realizacji: 13 grudnia; 

• ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji: 14 grudnia; 

• Realizacja projektu: 14 grudnia – 31 marca. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Udział w projekcie jest dobrowolny i przystąpienie do niego jest równoznaczne z przyjęciem 

w pełni postanowień niniejszego regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Komisja Projektu. 


