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Uczniowski Budżet Obywatelski
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie

na rok 2022

REGULAMIN

 I. Założenia i cele projektu:
 
Uczniowski budżet obywatelski skierowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr
3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie na rok 2022.
To projekt, w którym uczniowie mogą realizować swoje samodzielne projekty i
inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym
oraz otrzymać dofinansowanie na jego realizację w kwocie 2 500,00 zł.
Dofinansowanie na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji dwóch najwyżej
ocenionych projektów  dotyczy zakupów rzeczowych oraz zakupu usług.

Budżet projektu wynosi 5 000,00 zł. Koszt realizacji zgłaszanego pomysłu nie może
przekroczyć kwoty  2 500,00 zł. Do realizacji dopuszczone zostaną dwa projekty.

Cele projektu to:
* Rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole poprzez
podejmowanie przez wszystkich uczniów inicjatyw związanych
z samorządnością obywatelską,
*  Rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną,
* Atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego dzieci
i młodzieży,
* Rozwijanie kreatywności i sprawności organizacyjnej.
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 II. Pojęcie budżetu obywatelskiego:
 
Budżet obywatelski to proces demokratyczny, w którym mieszkańcy, grupa
docelowa (w naszym przypadku uczniowie) decydują o wydatkach publicznych –
przeznaczeniu, zagospodarowaniu budżetu lub jego części na realizację wybranego
zadania, po wcześniejszych konsultacjach i ogólnym głosowaniu. Tym samym taka
forma demokracji umożliwia obywatelom dyskusję oraz bezpośredni wpływ na
podjęcie decyzji o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia
zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

 III. Ogólne zasady i etapy postępowania:
 

* Uczniowie zgłaszają pomysły – propozycje zadań do budżetu, następnie
dyrektor wraz zespołem d/s uczniowskiego budżetu obywatelskiego
(przedstawiciel SU, opiekun SU, przedstawiciel RR, księgowa) analizują je pod
kątem możliwości realizacji.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest na stronie szkoły, w budynku A -
u pedagoga, w budynku B - w sekretariacie.

* Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddawane są
powszechnemu i bezpośredniemu głosowaniu uczniów (kampania
promocyjna zweryfikowanych projektów).

* Dyrektor Szkoły wraz z samorządem uczniowskim i opiekunem samorządu
uczniowskiego ogłaszają wyniki głosowania, sporządzają listy zadań do
realizacji i podają je do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły
oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. O wynikach powiadamiają pisemnie także
Zarząd Rady Rodziców.

* Po otrzymanej informacji od Dyrektora Szkoły przewodnicząca Rady
Rodziców przekaże środki finansowe w celu realizacji projektów.

* Wygrane projekty  przeznacza się do realizacji.

* Po realizacji projektów Dyrektor Szkoły złoży informację do Zarządu Rady
Rodziców o wykonaniu zadania.
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 IV. Budżet projektu:

Budżet projektu wynosi 5 000,00 zł. Koszt realizacji zgłaszanego pomysłu nie
może przekroczyć kwoty 2 500,00 zł. Do realizacji dopuszczone zostaną dwa
projekty.

 V. Harmonogram działań:
 

 do 21  stycznia  2022
 Kampania informacyjna o projekcie

 (dyrektor, samorząd szkolny, wychowawcy, inne)

 24 stycznia  –  28 lutego
2022

 Zgłaszanie pomysłów

 (na formularzu zgłoszeniowym, który należy wrzucić
do urny)

 Urna będzie wystawiona:

 budynek A - w gabinecie pedagoga

budynek B - sekretariat

 01 - 08 marca 2022

 Weryfikacja pomysłów

 (dyrektor, samorząd szkolny, opiekun samorządu,
przedstawiciel Rady Rodziców)

 09 marca 2022  Ogłoszenie listy pomysłów

 10  - 18 marca 2022  Głosowanie – wybór dwóch pomysłów do realizacji

 23 marca  2022  Ogłoszenie wyników głosowania

 do 22 czerwca 2022  Realizacja wybranych projektów

Przedstawiciel Rady Rodziców  powinien  brać czynny udział w poszczególnych
działaniach.
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 VI. Zasady zgłaszania pomysłów:
 

* Propozycję zadań do zrealizowania w ramach Uczniowskiego Budżetu
Obywatelskiego może zgłosić grupa uczniów lub klasa, a wniosek ma być
poparty przez co najmniej 10 osób.

* Pomysł musi być zgodny z zasadami działania szkoły, jej misją oraz
statutem szkoły.

* Pomysł musi być pożyteczny dla społeczności szkolnej, musi służyć np.
poprawie warunków uczenia się lub wypoczynku w czasie przerw, poprawie
estetyki, nauki i wypoczynku, kształtowanie i rozwijanie się poprzez
organizowanie wydarzeń kulturalnych , sportowych i innych itp.

* Pomysł musi być możliwy do zrealizowania i zakończenia w terminie do 22
czerwca 2022 r.

* Pomysły należy składać na Formularzu zgłoszeniowym, który można
uzyskać w sekretariacie lub pobrać ze strony szkoły.

 VII. Kryteria oceny pomysłów:
 

* Pozytywny wpływ na poprawę warunków uczenia się lub wypoczynku w
szkole,
* Zgodność pomysłu z założeniami projektu,
* Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uzasadnienia i opis
zadania.
* Budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

VIII. Załączniki do projektu
Formularz zgłoszeniowy zadania
Karta do głosowania
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIA
pomysłu do projektu uczniowskiego budżetu obywatelskiego

1. Tytuł pomysłu

….......................................................................................................................
..........................................................................................................................

2. Lokalizacja, miejsce w szkole zaplanowane na realizację pomysłu

….......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..................................................................................................……………………..

3. Opis pomysłu

….......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
................……………………………………………………………………………………………………….

4. Uzasadnienie (proszę napisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego dotyczy
problemu, jakie proponuje się rozwiązanie, proszę uzasadnić dlaczego
zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na
społeczność szkolną, jakie mogą być korzyści).

….......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................…

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................……………………………………………………………………………………………………….

5. Szacunkowe koszty realizacji pomysłu

Lp. Składowe części realizacji pomysłu Koszt

Razem koszt realizacji pomysłu:

6. Autorzy pomysłu:

….......................................................................................................................
..........................................................................................................................
.....................................................................................................…………………..

Kontakt z autorami pomysłu:

….......................................................................................................................
..........................................................................................................................
.....................................................................................................…………………..
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Tytuł popieranego pomysłu: ……………………………………………………………
Popieram pomysł:

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ...........................................................

5. ...........................................................

6. ...........................................................

7. ...........................................................

8. ...........................................................

9. ...........................................................

10. ...........................................................

(podpis min. 10 uczniów z podaniem imienia i nazwiska, klasy)
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KARTA DO GŁOSOWANIA
wybór pomysłu do realizacji w ramach uczniowskiego projektu

obywatelskiego

Przy zadaniu stawiamy znak x.

Wybieramy tylko 1 zadanie.

Głos jest nieważny, jeżeli:

● na liście  znak ,,x” zakreślono przy większej liczbie zadań,

● karta do głosowania została przekreślona lub przedarta

Zadania:

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………


