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REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO 

w Szkole Podstawowej nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi 

 

Cele Budżetu Uczniowskiego 

1. Aktywizowanie uczniów do partycypowania w działaniach na rzecz społeczności 

szkolnej. 

2. Nabywanie umiejętności tworzenia projektów. 

 

Wielkość Budżetu Uczniowskiego (zwanego dalej BU) i źródło finansowania 

3. Fundusze w wysokości 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych) pochodzą z budżetu Rady 

Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.  

4. Kwota ta przeznaczona jest na realizację Projektów, które uzyskają akceptację 

w ramach BU (dalej zwanych Projektami).  

 

Projekty  

5. Zgłaszane Projekty muszą być zgodne z celami szkoły związanymi z działalnością 

edukacyjną, wychowawczą, kulturalną, sportową, wspieraniem funkcjonowania szkoły 

i uczniów.  

6. Projekty musza być wykonalne.  

7. Oceny zgodności i wykonalności dokonuje komisja powołana przez dyrektora zespołu.  

8. Wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) brutto.  

9. Sfinansowana może zostać nieograniczona liczba Projektów z zastrzeżeniem, że ich 

łączna wartość nie przekroczy sumy wskazanej w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. 

Projekty będą realizowane w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów.  

 

Zgłaszanie propozycji Projektów  

10. Projekty mogą ̨ być zgłaszane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 158 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi (dalej SP158 w ZSzP6), przy czym w przypadku 

uczniów klas 1 – 3 wymagane jest wsparcie rodzica.  

11. Projekty należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza, który jest Załącznikiem nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

12. Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie zgodnym 

z harmonogramem, który jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

13. Komisja powołana przez dyrektora zespołu dokona weryfikacji Projektów pod katem 

ich zgodności z niniejszym Regulaminem i zakwalifikuje je (lub odrzuci) do głosowania. 

Komisja też dokona ostatecznej wyceny kosztów realizacji Projektu. Decyzja komisji 

jest ostateczna.  



Głosowanie 

14. Głosowanie będzie odbywać się ̨na kartach do głosowania. 

15. Głosowanie poprzedzone będzie spotkaniem społeczności szkolnej podczas którego 

wnioskodawcy przedstawią swoje projekty oraz przeprowadzona zostanie debata nt. 

zakwalifikowanych projektów. 

16. Wzór karty do głosowania jest Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

17. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie uczniowie SP158 w ZSzP6.  

18. Karty do głosowania będą do obioru w sekretariacie zespołu.  

19. Głosowanie będzie się odbywało poprzez wpisanie znaku X w kwadracie przy 

wybranych projektach. Głosujący może postawić maksymalnie trzy znaki X, oddając 

głos na jeden, dwa lub trzy wybrane projekty. Na jeden projekt można oddać tylko 

jeden głos.  

20. Karta do głosowania bez imienia i nazwiska ucznia, klasy, znaku X lub wskazująca na 

wybór więcej niż trzech Projektów oraz bez pieczęci szkoły jest nieważna.  

21. Uzupełnione karty do głosowania należy wrzucać do urny, która zostanie umieszczona 

w sekretariacie SP158 w ZSzP6.  

22. Termin głosowania mija w dniu określonym w harmonogramie, który jest Załącznikiem 

nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

Decyzja  

23. Komisja powołana przez dyrektora zespołu zliczy głosy oddane na każdy z Projektów.  

24. Projekty zostaną umieszczone na liście rankingowej 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 samorząd uczniowski. 

25. Do realizacji wybrane zostaną Projekty zgodnie z lokatą na liście rankingowej do chwili 

wyczerpania budżetu, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.  

 

Realizacja 

26. Gala wręczenia nagród za zwycięskie projekty odbędzie się w dniu określonym 

w harmonogramie, który jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

27. Po potwierdzeniu otrzymania dofinansowania wybranych Projektów, dyrektor zespołu 

rozpocznie ich realizację. 

28. W przypadku niewykorzystania przyznanych środków w terminie zgodnym 

z harmonogramem, który jest Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu pozostaną 

one w dyspozycji dyrektora zespołu do realizacji celów statutowych SP158 w ZSzP6.  


