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REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKEGO  

1. Budżet Uczniowski organizowany jest w II LO i SP 53 w Białymstoku.  

  

2. Celem projektu jest:  

- włączenie społeczności uczniowskiej do współdecydowania o wydatkach szkolnych;  

- rozwijanie współpracy i kreatywności uczniów;  

- wzbudzenie poczucia przynależności i odpowiedzialności za szkolne mienie; - kształcenie wśród 

uczniów postawy obywatelskiej.  

  

3. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczone jest 3000 PLN.  

  

4. Koszt jednego projektu nie może przekraczać kwoty 1000 PLN.  

  

5. Projekty mogą zgłaszać zespoły od 2 do max.8 uczniów.   

  

6. Grupa zgłaszająca projekt może pochodzić z jednej klasy lub stanowić grupę międzyoddziałową. 

Warunkiem jest, aby zgłaszający projekt wpisani byli na listę uczniów II LO lub SP 53.   

  

7. Jeden uczeń może zgłosić dowolną liczbę projektów.   

  

8. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z działalnością szkoły i mają służyć wspieraniu 

funkcjonowania szkoły i uczniów.  

  

9. Projekty należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: bu.zso2@wp.pl  z wykorzystaniem 

formularza, który stanowi ZAŁĄCZNIK 1 niniejszego regulaminu w nieprzekraczalnym terminie, 

podanym w ZAŁĄCZNIKU 2 niniejszego regulaminu.   

  

10. Po upływie terminu zgłoszeń komisja (złożona z Przedstawiciela Dyrekcji, Opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego i jego Przewodniczących) dokona wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszeń pod 

kątem ich zgodności z postanowieniami niniejszego regulaminu, a także trafności oszacowania 

kosztów projektu.  

  

11. Głosowanie na projekty odbędzie się w terminie określonym w ZAŁĄCZNIKU 2.   

  

12. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy uczniowie II LO i SP 53.   

  

13. W zależności od kwot zgłoszonych projektów zwycięskimi projektami będą minimum 3, które 

podczas finałowego głosowania uzyskają największą liczbę głosów.    
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14. Na wszelkie pytania dotyczące projektu odpowiedzi udzielają Opiekunowie Samorządu  

Uczniowskiego. Rozstrzygają oni również kwestie sporne, nieregulowane niniejszym 

regulaminem.  

ZAŁĄCZNIK 1  

  

Budżet Uczniowski  

Karta projektu  

  

1. Tytuł / nazwa projektu  

  

  

  

  

2. Grupa zgłaszająca projekt (nazwisko 
oraz klasa)  
  

  

  

3. Cel(-e) projektu  

  

  

  

4. Efekty projektu  

  

  

  

5. Odbiorcy projektu  

  

  

  

6. Termin realizacji projektu  

(przybliżony czas trwania)  

  

  

  

7. Kwota potrzebna na realizację 
projektu   
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ZAŁĄCZNIK 2  

  

Budżet Uczniowski  

Terminarz Projektu na rok szkolny 2020/2021 

 

Ogłoszenie konkursu  21 – 25.09.2020 
Przesyłanie propozycji 
projektów  

do 16 października  

Weryfikacja projektów do 30 października  
Głosowanie na projekty 2 – 6.11.2020 
Ogłoszenie zwycięskich 
projektów 

9-13.11. 2020 

Realizacja projektów do końca grudnia 2020  
Prezentacja 
zrealizowanych 
projektów  

styczeń 2021 

  


