
Regulamin budżetu uczniowskiego  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Budżet uczniowski to środki pieniężne w wysokości 1500 zł, zarezerwowane 

w budżecie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019, a przeznaczone na 

realizację zadań wybranych przez uczniów, zgodnie z zapisami niniejszego 

Regulaminu. 

2. Zadania zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego 

zostaną zrealizowane w 2019 roku. 

3. Ilekroć w regulaminie mowa będzie o SP 1, rozumie się przez to Szkołę 

Podstawową nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. 

 

§2 

Zgłaszanie projektów 

1. Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa uczniowska, przyczyniająca się do 

rozwoju szkoły, która polega na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku 

szkoły lub na zakupach inwestycyjnych. 

2. Koszt zadania nie może przekraczać wysokości całego budżetu uczniowskiego. 

3. Każde zadanie musi być zgłoszone przez co najmniej 10 uczniów SP 1 (nie 

muszą to być uczniowie jednej klasy). 

4. Zgłoszeń należy dokonywać do opiekuna samorządu szkolnego na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zgłoszenia można 

dołączyć dodatkowo np. makietę, rysunek, plakat, krótki film, prezentację itp.  

 
 
 
 
 
 
 

 



§3 

Weryfikacja zgłaszanych projektów 

1. Złożone zadania zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i 

kosztowym przez powołaną przez dyrektora SP 1 komisję. 

2. W skład komisji wejdą przedstawiciele Samorządu Szkolnego, Rady 

Pedagogicznej oraz Rady Rodziców SP 1. 

3. Komisja sporządzi listę zadań dopuszczonych do drugiego etapu wyboru 

zadań do realizacji przeprowadzonego w formie głosowania. 

 

§4 

Wybór projektów do realizacji. 

1. Prawo do oddania głosu na wybrane zadanie mają uczniowie SP 1. Każdy 

uprawniony do głosowania może oddać głos tylko na jedno zadanie. 

2. Głosowanie odbywa się w budynku SP 1. 

3. W wyniku głosowania powstanie lista zadań uporządkowana według liczby 

oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów. 

Do realizacji w 2019 roku zakwalifikowane zostaną te zadania, których suma 

ogółem – licząc od pierwszego nie przekroczy kwoty 1500 zł. 

4. W przypadku takiej samej liczby głosów kolejność realizacji ustali komisja. 

5. Wyniki głosowania zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeń samorządu oraz 

na stronie internetowej szkoły. 

§5 

Harmonogram budżetu uczniowskiego 

1. Zgłaszanie zadań: do 8.02.2019 r. 

2. Weryfikacja zadań przez Komisję: do 11-25.02.2019 r. 

3. Głosowanie: do 27.02.2019 r. 

4. Ogłoszenie wyników: do 28.02.2019 r. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu budżetu uczniowskiego SP 1 w Wodzisławiu Śląskim 

 

Wniosek do budżetu uczniowskiego 

Zadecydujcie, na co ma być przeznaczona część pieniędzy 

Rady Rodziców naszej szkoły  w roku 2019 r. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa projektu) 

1. I. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko/ nazwa grupy ………………………………………………………… 

Klasa.................................................................... 

 
2. Co Waszym zdaniem trzeba wyremontować, poprawić, zakupić w pierwszej 
kolejności? Na czym polega projekt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Dlaczego? (krótkie uzasadnienie potrzeby zrealizowania zadania) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU 

 

a) Całkowity koszt projektu: ……………………………..    . 

b) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

Lp. Rodzaj kosztów  Koszt całkowity (w zł) 

  

 

 

 

 

 

Ogółem:  



 

5. Załącznik (jeśli jest): 

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

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

 

6. Dane zgłaszających / popierających projekt: (imię nazwisko, klasa) 

1.  …………………………………………        2. ………………………………………… 

3. …………………………………………         4. ………………………………………… 

5. …………………………………………         6. ………………………………………… 

7. …………………………………………         8. ………………………………………… 

9. …………………………………………        10. ………………………………………… 

 

 

 

       

 


