
REGULAMIN SZKOLNEGO BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO

1. Realizacja SBU obejmuje następujące etapy:
a) akcja promocyjna i reklamowa;
b) zgłaszanie projektów;
c) weryfikacja zgłoszonych projektów;
d) ogłoszenie listy projektów przyjętych do dalszej procedury;
e) losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania;
f) promocja projektów organizowana przez pomysłodawców;
g) głosowanie społeczności szkolnej na projekty;
h) ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji.

2. Na realizację projektu przeznaczona jest kwota 3000 zł

3. Akcja promocyjna i reklamowa odbywa się poprzez plakaty, ulotki, gazetki
i jest prowadzona na etapie poprzedzającym składanie projektów.

4. Projekt do realizacji może być zgłoszony przez klasę lub grupę uczniów
z danej klasy.

5. Każda klasa lub grupa uczniów może zgłosić dowolną liczbę projektów.

6. Projekt może być wykonany w dowolnej formie ze szczególnym uwzględnieniem: miejsca
do realizacji projektu, materiałów z których ma być wykonany, jego użyteczności
(przydatności), kosztorysu.

7. Wstępnej weryfikacji projektów dokona komisja powołana przez Radę Rodziców w skład
której wchodzić będą: 3 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 3 przedstawiciele
Rady Rodziców, 3 przedstawiciele Nauczycieli. W sprawach nierozstrzygniętych głos
decydujący ma Dyrektor Szkoły. Komisja będzie miała prawo do zadawania pytań
projektodawcom.

8. Wstępna weryfikacja obejmuje:
a) ocenę, czy projekt nie narusza obowiązującego prawa;
b) analizę możliwości realnej realizacji projektu;
c) analizę ponoszenia kosztów przy eksploatacji efektu realizacji projektu;
d) weryfikację kosztorysu wskazanego w opisie.

9. Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania będzie podana do wiadomości w ciągu
3 dni od posiedzenia komisji dokonującej wstępnej weryfikacji.

10. Kolejność projektów na liście do głosowania ustalana jest przez Komisję
w drodze publicznego losowania.



11. Miejsce i czas losowania podaje się do publicznej wiadomości z minimalnym
trzydniowym wyprzedzeniem.

12. Ostateczną listę projektów w wylosowanej kolejności zamieszcza się na stronie
internetowej szkoły, facebooku oraz na tablicy informacyjnej.

13.W celu promocji projektów poddanych głosowaniu organizuje się spotkanie promocyjne,
na którym projektodawcy przedstawiają swoje projekty.

14. Głosować można przy użyciu karty do głosowania, na której w wylosowanej kolejności
umieszczone są projekty poddane głosowaniu.

15. Do głosowania uprawnieni są wszyscy członkowie społeczności szkolnej: uczniowie,
rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

16. Głosujący może dokonać wyboru tylko jednego projektu.

17. Do realizacji przechodzi jeden projekt, który uzyska najwięcej głosów.

18.W przypadku równej ilości głosów Komisja może podjąć decyzję o ponownym głosowaniu
lub, o ile pozwala budżet przyjąć do realizacji oba projekty.

19. Informacja o wynikach głosowania oraz lista projektów wyłonionych do realizacji
zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, facebooku i na
tablicy informacyjnej w ciągu dwóch dni od zakończenia głosowania.

Harmonogram

L.p. Etap Termin
1 Akcja promocyjna i reklamowa Od 25.03.2019 do

12.04.2019
2 Zgłaszanie projektów Od 19.03.2019 do

12.04.2019
3 Weryfikacja zgłoszonych projektów Od 12.04.2019 do

26.04.2019
4 Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych 6.05.2019

5 Promocja zakwalifikowanych projektów 6.05.2019 do 13.05.2019
6 Losowanie kolejności projektów 16.05.2019
7 Głosowanie społeczności szkolnej 17.05.2019 do 22.05.2019
8 Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji 23.05.2019


