
REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W RĄBIENIU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

    KWOTA BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO:  

 Rada Rodziców ze środków własnych  przeznaczy  5000 PLN na realizację jednego lub kilku 
projektów, który uzyska największe poparcie w głosowaniu uczniów.  

 Dyrektor Szkoły może przeznaczyć własne środki szkoły na dofinansowanie zwycięskiego lub 
zwycięskich projektów.  

 Sponsor zewnętrzny może przeznaczyć własne środki szkoły na dofinansowanie zwycięskiego lub 
zwycięskich projektów.  

 

    PROJEKTY:  

 Zgłaszane projekty muszą być zgodne ze Statutem Szkoły oraz związane z działalnością edukacyjną, 
profilaktyczno-wychowawczą, kulturalną lub sportową szkoły. Projekty musza być możliwe do 
zrealizowania.  

 Oceny zgodności z Regulaminem Budżetu Uczniowskiego i wykonalność projektu/projektów dokona 
komisja powołana przez przewodniczącego Rady Rodziców, w skład której wchodzą: 
Dyrektor/wicedyrektor szkoły, przewodniczący i dwóch członków Rady Rodziców oraz 
przewodniczący wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego (6 osób). Decyzja ww. Komisji jest 
ostateczna  

 Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 3000 PLN, dolna granica nie zostaje 
ustalona. Może zostać sfinansowana większa ilość projektów, pod warunkiem, że suma kosztów nie 
przekroczy kwoty ustalonej w punkcie 1.  
 

 ZGŁASZANIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW:  

 Projekty mogą być zgłaszane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rąbieniu klas I-VIII  z założeniem, 
że w przypadku zgłoszenia projektu przez uczniów klas 1-3, dopuszcza się wsparcie wychowawcy 
bądź rodzica przy opisie projektu i szacowaniu kosztów realizacji.  

Projekty złożone przez uczniów  powinny obowiązkowo zawierać 4 elementy: nazwę projektu, 
szacowany koszt realizacji, krótki opis projektu, oraz podpis pomysłodawcy lub wychowawcy/rodzica 
( w przypadku klas 1-3).  Zgłoszenia będą przyjmowane w skrzynce przy sekretariacie do dnia 
08.04.2022 r. do godziny 15.00.  

 Projekty, które pozytywnie przejdą etap wstępnej weryfikacji, będą mogły być prezentowane na 
terenie szkoły w dniach określonych w harmonogramie ( załącznik nr 1).  

 
 
 
 



GŁOSOWANIE:  

 Głosowanie odbędzie się na kartach do głosowania ( wzór karty – załącznik nr 2). Karta do 
głosowania będzie oznaczona wyraźnym logiem szkoły lub pieczątką szkoły.   

W głosowaniu mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły, także uczniowie klas 1-3. Każdy uczestnik 
może oddać głos na jeden projekt. Głosowanie będzie się odbywało przez wpisanie znaku X w 
kwadracie przy wybranym jednym projekcie.  Karta do głosowania zawierająca więcej niż jeden znak 
X lub niezwierająca żadnego znaku będzie unieważniona.  Termin głosowania mija w dniu określonym 
w harmonogramie ( załącznik nr 1). Głosowanie jest anonimowe.  Zwycięża projekt, który otrzyma 
największą liczbę głosów oddanych przez uczniów.  

  DECYZJA:   

 Komisję stanowią Przewodniczący Rady Rodziców, Przewodniczący Samorządu uczniowskiego, wraz z 
opiekunem. Komisja zliczy głosy, a wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły i tablicach 
ogłoszeń.  Projekty zostaną umieszczone na liście rankingowej w kolejności od największej do 
najmniejszej liczby głosów.  Do realizacji zostaną wybrane projekty do wyczerpania kwoty, o której 
mowa w pkt. 1.  

REALIZACJA:  

  Projekt lub projekty, które otrzymają największą liczbę głosów zostaną zrealizowane do końca 
22.06.2022 r.  W przypadku niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację 
projektu Budżetu Uczniowskiego pozostaną one do dyspozycji Rady Rodziców.  

  Dyrektor oraz Rada Rodziców zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji projektu w 
przypadku przekroczenia oszacowanej wartości projektu wynikłej w trakcie procedury zamówień lub 
innych przyczyn niezależnych od niego.  

  INFORMACJA O REGULAMINIE BUDŻATU OBYWATELSKIEGO  

7.1    Treść niniejszego Regulaminu zostanie przekazana Przewodniczącemu Samorządu 
uczniowskiego i uczniom, Opiekunom Samorządu uczniowskiego oraz rodzicom.  

7.2    Treść regulaminu zostanie umieszczona na stronie www szkoły, FB Szkoły i Rady Rodziców oraz 
na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.   

Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniu 14.03.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1  

HARMONOGRAM  

1. Zgłaszanie projektów (wrzucanie projektów do skrzynki): 8/4/2022 

2. Weryfikacja zgłaszanych projektów:  15/4/2022 

3. Publikacja listy zakwalifikowanych projektów na stronie www szkoły i FB RR: 15/4/2022  

4. Kampania reklamowa: 20/4/2022 - 6/5/2022  

5. Głosowanie: 9/5/2022 

6. Ogłoszenie wyników: 11/5/2022   

7. Planowanie zakończenie realizacji zwycięskiego projektu lub zwycięskich projektów: 
 12/5/2022 - 22/6/2022 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


