
 

1/4 
 

 

REGULAMIN KONKURSU „BUDŻETU UCZNIOWSKI”  

FINANSOWANEGO PRZEZ RADĘ RODZICÓW  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 385  

IM. J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Budżet uczniowski, zwany dalej BU stanowią środki finansowe Rady Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 385 w Warszawie, zwanej dalej RR przeznaczone na realizację zadań 

wybranych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 385, określonych w niniejszym regulaminie. 

1. Organizatorem BU jest Rada Rodziców Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym.  

2. Celem BU jest rozpoznanie potrzeb uczniów, wyrobienie w uczniach umiejętności myślenia 

projektowego, wykorzystanie potencjału drzemiącego w dzieciach uczęszczających do Szkoły, 

ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej oraz mobilizacja dzieci i młodzieży do działania.  

3. RR przeznaczy kwotę 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) na realizację Projektów, 

które uzyskają akceptację w ramach BU.  

4. Projekty:  

a) Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami na jakie wydatkowane mogą być środki RR 

oraz zgodne ze Statutem Szkoły (wspierające działalność edukacyjną, kulturalną, sportową, 

wychowawczą, lokalową Szkoły). 

b) Wartość jednego projektu nie może być wyższa niż 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 

pięćset złotych). W przypadku kiedy tylko jeden projekt został zakwalifikowany dopuszcza się 

zwiększenie jego wartości do 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).  

c) Zgłaszane projekty muszą być możliwe do wykonania.  

d) Oceny zgodności i wykonalności projektów dokona komisja powołana przez RR.  

e) RR sfinansuje nieograniczoną liczbę projektów pod warunkiem, że ich suma nie przekroczy 

kwoty 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).  

5. Zgłaszanie projektów:  

a) Projekty mogą być zgłaszane przez grupy uczniów w liczbie 3-8, uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej nr 385 w Warszawie,  

b) Uczniowie klas 0, 1, 2 i 3 zgłaszają projekty przy wsparciu Wychowawcy klasy oraz 

przynajmniej jednego rodzica,  

c) Uczniowie klas 4, 5, 6, 7 i 8 zgłaszają projekty przy wsparciu Wychowawcy,  
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d) Z jednej klasy należy wytypować jeden projekt, który dana klasa uzna za najlepszy,  

e) Projekty należy zgłaszać przy użyciu formularza, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego 

regulaminu,  

f) Formularze należy złożyć w sekretariacie Szkoły, w terminie wyznaczonym w 

harmonogramie BU, będącym załącznikiem nr 2 do BU,  

g) Oprócz wypełnionego formularza należy dołączyć Plakat w formacie A4, który będzie 

wywieszony na tablicy informacyjnej w czasie kampanii reklamującej 2 projekty. Formatów 

plakatów nie można ani zwiększać, ani zmniejszać. Plakaty w innym formacie niż A4 nie będą 

wywieszane na tablicy,  

h) Komisja wytypowana przez RR zweryfikuje złożone Projekty pod kątem ich zgodności z 

niniejszym Regulaminem i zakwalifikuje bądź odrzuci do głosowania,  

i) Decyzja Komisji w sprawie kwalifikacji jest nieodwołalna. 

6. Głosowanie:  

a) Głosowanie odbędzie się na specjalnych kartach do głosowania,  

b) W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie SP 385 w Warszawie,  

c) Karty do głosowania zostaną dostarczone wychowawcom klas w liczbie odpowiadającej 

dokładnej liczbie uczniów w danej klasie,  

d) Głosowanie będzie odbywało się poprzez postawienie znaki X w kratce przy wybranym 

projekcie. Głos można oddać maksymalnie na trzy projekty. Na jeden projekt można oddać 

tylko jeden głos,  

e) Karta do głosowania bez imienia, nazwiska, klasy ucznia, znaku X i pieczęci RR nie będzie 

ważna,  

f) Uzupełnione karty wychowawca każdej klasy zbierze i wrzuci do urny znajdującej się w 

sekretariacie Szkoły,  

g) Termin głosowania mija w dniu określonym w harmonogramie BU.  

7. Głosowanie w przypadku zorganizowania nauki zdalnej w okresie przewidzianym na 

głosowanie w harmonogramie odbędzie się drogą elektroniczną.  

8. Wyniki:  

a) Komisja powołana przez RR zliczy głosy oddane na każdy z projektów,  

b) Projekty zostaną zamieszczone na liście rankingowej w kolejności od największej do 

najmniejszej liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanej na kilka projektów, 

zostaną one umieszczone na liście w porządku alfabetycznym,  

c) Do realizacji zostaną wybrane projekty z listy rankingowej do momentu wyczerpania 

budżetu w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).  
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9. Realizacja:  

a) Po wybraniu zwycięskich projektów RR wraz z pomysłodawcami Projektów przystąpią do 

ich realizacji,  

b) W przypadku niewykorzystania przeznaczonych na realizację środków w terminie 

określonym w harmonogramie, pozostaną one do dyspozycji RR do realizacji innych celów 

statutowych. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 roku. 

 

      Przewodnicząca Rady Rodziców: 

 

    …………………………………………………….  

                                                Aleksandra Cybula 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Budżet uczniowski” 2021/2022 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU W RAMACH BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO 

 

Data:    Wnioskowana kwota brutto w PLN:  

Nazwa Projektu:   

Cel projektu:   
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Opis projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie projektu:   
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Wnioskodawcy: 

Nazwisko i imię, klasa: 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………………………………… 

Podpis: 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

4) ……………………………… 

5) ……………………………… 

6) ……………………………… 

7) ……………………………… 

8) ……………………………… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Budżet uczniowski” 2021/2022 

HARMONOGRAM BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO 

 

 

Zadanie Termin od 

 

Termin do 

 

Zgłaszanie projektów 22.11.2021 24.01.2022 

Weryfikacja projektów 24.01.2022 31.01.2022 

Prezentacja projektów przez klasy oraz 

dystrybucja kart do głosowania 
14.02.2022 25.02.2022 

Głosowanie 28.02.2022 4.03.2022 

Ogłoszenie wyników 7.03.2022 11.03.2022 

Realizacja projektów 14.03.2022 14.05.2022 

 

 


