
REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO 

Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
 

1. „Budżet Uczniowski” ( zwany dalej BU), finansowany jest ze środków Rady Rodziców (zwanej 
dalej RR) działającej przy Morskiej Szkole Podstawowej ( zwanej dalej MSP) w Gdańsku. 

2. Cele BU: 

- umożliwienie uczniom wyrażenia swoich pomysłów, mających na celu umilenie czasu 
spędzanego w szkole, 

- zapewnienie uczestnikom poczucia współdecydowania o przedsięwzięciach podejmowanych 
w miejscu nauki, 

- umożliwienie przeprowadzenia kampanii promującej własne pomysły, 

- danie uczniom możliwości wdrożenia w życie zaproponowanych przedsięwzięć, 

- stworzenie uczestnikom okazji do odczucia satysfakcji z osiągniętych celów. 

3. Zgłaszane pomysły, w postaci projektów do zrealizowania, muszą być zgodne z celami, na które 
mogą być wydatkowane środki RR tj. statutem szkoły oraz regulaminem RR. 

4. Projekty muszą być możliwe do zrealizowania. 

 

Rozdział 2. Wielkość budżetu 
 

1. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację projektów uchwalana jest corocznie na 
pierwszym zebraniu RR, po wcześniejszym przeanalizowaniu wpływów ze składek rodziców. 
Uchwalona kwota przeznaczona jest na realizację projektów w podziale na dwie grupy: 

- projekty zgłoszone przez klasy I-III  

 - projekty zgłoszone przez klasy IV-VIII  

2. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać dopuszczalnego budżetu 
przeznaczonego na daną grupę. 

3. Sfinansowany może zostać więcej niż jeden Projekt z zastrzeżeniem, że łączna wartość 
projektów nie przekroczy kwoty określonej w punkcie 1 tego rozdziału. 
 

Rozdział 3. Zgłaszanie propozycji Projektów 
 

1. Każda klasa MSP zgłasza jeden projekt w ramach BU po wcześniejszym przedyskutowaniu, 
przegłosowaniu pomysłów uczniów na lekcji wychowawczej. 

2. Propozycje projektów należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza, który jest Załącznikiem  
nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy Rady Rodziców 
(rodzice.msp@gmail.com), w terminie zgodnym z harmonogramem wskazanym przez RR. 
 

Rozdział 4. Weryfikacja projektów 
 

1. Oceny możliwości realizacji proponowanych Projektów i zgodności z niniejszym Regulaminem 
dokonuje trzyosobowa komisja powołana przez RR z jej członków. 

2. Pozytywnie zweryfikowane przez komisję RR i zatwierdzone przez Dyrektora MSP projekty 
przechodzą do etapu głosowania. 

3. Decyzja komisji RR jest ostateczna. 
4. Lista projektów zaakceptowanych zostanie wywieszona na tablicy RR w terminie zgodnych z 

harmonogramem. 



Rozdział 5. Akcja informacyjno-promocyjna 
 

1. Za zachęcanie społeczności szkolnej do wymyślania projektów odpowiada Samorząd 
Uczniowski. 

2. Za promocję Projektów, które przeszły do głosowania odpowiadają pomysłodawcy. 
3. Zabrania się prowadzenia kampanii w ramach, której Autorzy Projektu publikować będą w 

dowolnej formie informacje nieprawdziwe, szkalujące lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, a 
dotyczące Projektów lub Autorów Projektów. 

4. Postanowienia pkt.3 powyżej nie wyłączają prawa do prowadzenia polemiki między Autorami 
Projektów lub innymi uczniami na temat Projektów w szczególności zasadności lub celowości 
ich realizacji. 

 

Rozdział 6. Głosowanie 
 

1. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie uczniowie MSP, z tym że Uczniowie klas I-III głosują 
na projekty zgłoszone przez uczniów klas I-III, natomiast uczniowie klas IV-VIII głosują na 
projekty zgłoszone przez uczniów klas IV-VIII. 

2. Głosowanie będzie odbywać się na kartach do głosowania przygotowanych przez RR. 
3. Za przeprowadzenie głosowania odpowiedzialny jest Samorząd pod nadzorem opiekuna 

Samorządu. Samorząd przygotowuje listy uczniów poszczególnych klas, dopilnowuje, aby 
uczniowie każdej klasy wzięli udział w głosowaniu. Wg ustalonego harmonogramu klas 
przychodzą w czasie lekcji i oddają głosy. 

4. Głosowanie będzie trwało 2 dni w terminie zgodnym z harmonogramem. 
5. Głosowanie będzie się odbywało poprzez wpisanie znaku X na karcie przy trzech wybranych 

projektach. 
6. Karta do głosowania wskazująca na wybór więcej niż trzech Projektów oraz bez pieczęci MSP 

jest nieważna. 
 

Rozdział 7. Wyniki 
 

1. Komisja powołana przez RR zliczy głosy oddane na każdy z Projektów. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez umieszczenie listy rankingowej na tablicy RR oraz na FB  

MSP w kolejności od największej do najmniejszej łącznej liczby otrzymanych głosów. W 
przypadku równej liczby głosów oddanych na kilka Projektów, o kolejności tych Projektów na 
liście rankingowej zdecyduje Prezydium RR. 

3. Do realizacji wybrane zostaną Projekty zgodne z lokatą na liście rankingowej do chwili 
wyczerpania budżetu(dopuszczalne jest częściowe sfinansowanie projektu w uzgodnieniu z 
Autorem Projektu). 

 

Rozdział 8. Realizacja 
 

1. Po potwierdzeniu otrzymania dofinansowania wybranych Projektów, RR razem z 
wnioskującymi rozpoczną ich realizację. 

2. Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację projektów z danego roku szkolnego, 
przechodzą na kolejny rok, zwiększając dostępną kwotę następnej edycji BU. 

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.11.2020 r. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Formularz zgłoszenia  

 

1. Tytuł pomysłu 

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

2. Lokalizacja, miejsce w szkole zaplanowane na realizację pomysłu  

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

3. Opis pomysłu 

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

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).  

4. Szacunkowe koszty realizacji pomysłu 
 

Lp. Składowe części realizacji pomysłu Koszt 

   

   

   

Razem koszt realizacji pomysłu:  

 

5. Klasa pomysłu:.............................................................. 
6. Imię Nazwisko Wychowawcy klasy:.............................................................. 
7. Imię Nazwisko Przewodniczącego klasy:.............................................................. 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

wybór pomysłu do realizacji w ramach Budżetu Uczniowskiego MSP 

 

 

Przy 3 projektach należy postawić znak x. 

 

Głos jest nieważny, jeżeli: 

 

 na liście  postawiono znak X przy większej liczbie projektów niż 3 

 karta do głosowania została przekreślona lub przedarta 
 

Zadania: 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. …………………………………………… 

5. …………………………………………… 

 

 


