
Regulamin „Budżetu uczniowskiego” Szkoły podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  

W Strzałkowie 

1. 

1.Budżet uczniowski jest formą wspierania inicjatyw i projektów uczniowskich, finansowanych przez 

Szkołę, organizowaną w formie głosowania. 

2.Wysokość budżetu każdorocznie wynosi 5 000zł. 

2. 

1. Z budżetu mogą być realizowane projekty dot. szeroko rozumianego życia szkoły, obejmujące: 

      a) zakup sprzętu sportowego, wyposażenia klas lub szkoły, pomocy dydaktycznych, jeżeli będą 

dostępne dla wszystkich uczniów 

     b) warsztaty lub zajęcia rozwijające zainteresowania  

    c) organizację imprez szkolnych np. konkursów, koncertów 

2. Z budżetu mogą być realizowane projekty, zgodne z Statutem szkoły. 

3. 

1. Projekty mogą być zgłaszane przez grupy uczniów - co najmniej 4 osoby.  

2. Pod danym projektem pomysłodawcy muszą się podpisać i zebrać co najmniej 100 podpisów.  

4. 

1. Pomysł projektu należy zgłosić do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego na specjalnie 

przygotowanym formularzu dostępnym na stronie szkoły. 

2. Nabór pomysłów będzie trwał maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia. Od 15 lutego nabór 

wniosków. Do  końca kwietnia promocje wniosków i zbieranie podpisów pod projektami. 

Podpisy zbierają pomysłodawcy. 

Projekt podlegający pod głosowanie jest tylko taki, który uzyska 100 podpisów, 

 następnie głosowanie dopuszczonych projektów odbędzie się w wersji elektronicznej. 

Realizacja projektu po zakończonym głosowaniu (dopuszczalne na początku kolejnego roku 

szkolnego). 

5. 

1.Zgodność ze statutem będzie sprawdzana przez: 

    a) Dyrektora szkoły 

    b) Zarząd samorządu uczniowskiego 

    c) Opiekuna samorządu uczniowskiego 

    d) Przewodniczącego/przewodniczącej Rady Rodziców 

  



6.  

1. Projekty, które spełnią wymogi formalne zostaną poddane głosowaniu powszechnemu. 

2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie. 

3. Głosowanie zostanie przeprowadzone: 

    a) przedstawieniem pomysłów wszystkim klasom i zebraniem podpisów (uczeń może złożyć tylko 

jeden podpis na wybranym projekcie)  

7. 

1.Projekty zostaną dofinansowane zgodnie z kolejnością na liście rankingowej 

2. Jeżeli zwycięski projekt nie wyczerpie puli środków finansowych, będzie możliwość zrealizowania 

innych pomysłów. 

3. W przypadku, gdy kilka projektów zdobędzie taką samą ilość głosów, decyzje podejmie samorząd 

uczniowski, razem z dyrekcją. 

8. 

1. Za realizację pomysłu odpowiada dyrekcja. 

9. 

1.Pomysłodawcy projektów zgadzają się z powyższym regulaminem. 

 

 


