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Regulamin  

"Szkolnego Budżetu Obywatelskiego"(SBO) 
 

§ 1. Celem programu "Szkolnego Budżetu Obywatelskiego" jest realizacja projektów zgłoszonych 

i wybranych przez uczniów  Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie 

sfinansowanych ze środków Rady Rodziców i Opiekunów (dalej RRiO).  

§ 2. RRiO na każdy rok szkolny uchwala w drodze uchwały kwoty przeznaczone na program SBO, ich 

podział pomiędzy zwycięskie projekty, ogłasza regulamin  (lub zmiany do istniejących) oraz, jeśli 

zajdzie konieczność wynikająca z sytuacji losowych określa zmiany do harmonogramu programu 

opisanego w §3 i innych wymagań formalnych opisanych w regulaminie.  

§ 3. Harmonogram programu zawiera następujące etapy: 

1) Uchwalenie wysokości budżetu na program (do 1.grudnia każdego roku); 

2) kampania informacyjno-edukacyjna (do 31.grudnia każdego roku); 

3) zgłaszanie projektów (do 31.stycznia każdego roku);  

4) weryfikacja zgłoszonych projektów (do 15. lutego); 

5) powołanie Komisji wyborczej  (do 15 lutego) w trybie przewidzianym w §12 pkt 1; 

6) głosowanie (w terminie dowolnie wyznaczonym przez Komisję wyborczą między 15 a 28-29 

lutego każdego roku); 

7) realizacja projektu pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego (do rozpoczęcia 

kolejnego roku szkolnego) 

§ 4. Projekty mogą zgłaszać indywidualnie uczniowie (Wnioskodawcy) - przy poparciu minimum 10 

uczniów oraz posiadać wsparcie min. 1 nauczyciela - koordynatora projektu. Każdy uczeń 

i nauczyciel może poprzeć maksymalnie 2 projekty.  

§ 5. Projekty, do programu, należy zgłaszać na formularzach zgłoszeniowych cz. 1-2  wraz z listami 

poparcia oraz innymi fakultatywnymi dokumentami stanowiącymi uzupełnienie wniosku (np. 

regulamin, regulacje, dokumentacja techniczna itp.) 

§ 6. Projekty należy składać opiekunowi Samorządu Uczniowskiego w terminie określonym w trybie 

§§2-3, który przekaże je niezwłocznie przewodniczącemu RRiO. 

§ 7. Zgłoszone projekty są podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem platformy 

internetowej oraz na tablicy informacyjnej w szkole przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

§ 8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania projektu, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed 

rozpoczęciem głosowania. 

§ 9. Zgłoszone przez Wnioskodawców projekty SBO podlegają weryfikacji przez RRiO oraz Dyrekcję 

szkoły.  

1. Na etapie weryfikacji sprawdzany jest koszt projektu (jego wykonalność). 

2. Podczas weryfikacji Wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie lub modyfikację 

projektu, określenie reguł  (uzupełnienie musi nastąpić w terminie najpóźniej 3 dni przed datą 

początku głosowania) 

3. RRiO lub Dyrekcja szkoły z przyczyn uznanych za ważne, mogą nie zgodzić się na realizację 

projektu, co jest jednoznaczne z usunięciem projektu z programu. Uzasadnienie usunięcia projektu 

zostanie przedstawione Wnioskodawcy. 

§ 10. W przypadku, gdy koszt realizacji zgłoszonych projektów przekracza wartość przeznaczonego na 

program SBO budżetu przez RRiO, RRiO może dofinansować projekt do maksymalnej wysokości 

ustalonej w §§2-3 lub złożyć przyrzeczenie dofinansowania projektu w przypadku jego wybrania,  po 

skompletowaniu przez autora projektu pozostałych środków niezbędnych do jego realizacji. 

§ 11. Spośród pozytywnie zweryfikowanych projektów wg reguł zawartych §9 tworzona jest lista 

projektów, które zostaną poddane pod głosowanie uczniów. Kolejność projektów na liście do 

głosowania będzie odpowiadała kolejności wpływu projektów do Opiekuna Samorządu. 
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§ 12. Zasady głosowania i organizacji wyborów: 

1. Głosowania jest organizowane i przeprowadzany przez Komisję Wyborczą, w której składzie 

wchodzi trzech uczniów wytypowanych przez Samorząd Uczniowski lub członków Samorządu 

Uczniowskiego osobiście oraz jednego pracownika szkoły oddelegowanego do tego zadania przez 

Dyrekcję szkoły. Komisja konstytuuje się w terminie określonym w §§2-3 pkt 5. 

2. Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za  

a) ustalenie daty lub harmonogramu głosowania w terminie zgodnym z §§2-3 pkt.6; 

b) zabezpieczenie urny wyborczej oraz list wyborców; 

c) przeliczenie wyników głosowania; 

d) ustalenie wyników tj. stworzenie listy projektów wraz z liczba punktów.  

3. Głosowanie jest równe i bezpośrednie, tajne. Każdy uczeń może głosować tylko raz. 

4. Każdy głosujący ma możliwość oddania głosu na dwa projekty, przy czym najwyżej oceniony 

przez głosującego projekt otrzymuje 2 punkty, a niżej oceniony 1 punkt. 

5. Głosowanie polega na wrzucenia karty do głosowania do urny i złożeniu podpisu na liście 

głosujących, o ile nie będzie miał zastosowania przepis o zmianie trybu glosowania określony w pkt 8  

6. Komisja przekazuję listę wszystkich poddanych głosowaniu projektów wraz z liczbą punktów do 

RRiO. 

7. O wyborze zwycięskich projektów decyduje suma uzyskanych w głosowaniu punktów. 

a) w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwa lub więcej różnych projektów o 

kolejności zdecyduje większa ilość głosów maksymalnych (2 punkty) oddanych na dany projekt 

b) w przypadku niemożności rozstrzygnięcia wg reguły opisanej w punkcie a, o wyborze 

zwycięskiego projektu zdecyduje losowanie przeprowadzone przez RRiO wraz z Dyrekcją.  

8. W sytuacji gdy głosowanie z dowolnych względów organizacyjnych nie może zostać 

przeprowadzone w trybie regulaminowym, Dyrekcja Szkoły może dostosować zasady głosowania 

wyrażone w §12 w sposób umożliwiający jego skuteczne przeprowadzenie. Decyzja o zmianie trybu 

głosowania odbędzie się w porozumieniu z RRiO. 

 

§ 13. Na podstawie wyników głosowania RRiO zatwierdza terminarz wypłaty środków na realizację 

zwycięskich projektów oraz podaje do publicznej wiadomości listę zwycięskich projektów 

przeznaczonych do realizacji. 

§ 14. Wszelkie skargi, wątpliwości i uwagi dotyczące przebiegu głosowania i wyboru projektów do 

realizacji, można składać do przewodniczącego RRiO. Zostaną one rozpatrzone przez komisję w 

składzie: 

1) Reprezentację RRiO; 

2) Reprezentację Dyrekcji szkoły; 

3) Reprezentację Komisji wyborczej. 

2. Od decyzji powyższej komisji nie przysługuje prawo odwołania. 

3. W uzasadnionych wypadkach komisja ma prawo powtórzyć głosowanie lub anulować cały proces. 

§ 15. Po ogłoszeniu listy zwycięskich projektów, Wnioskodawcy wraz z Opiekunem Samorządu lub 

osobą wytypowaną przez Dyrekcje szkoły przystąpią do realizacji projektu a po jego realizacji 

zaprezentują projekt na forum RRiO. 

§ 16. Po zakończeniu realizacji projektów RRiO ogłosi publicznie raport z przebiegu całego programu 

oraz zrealizowanych projektów. 

§ 17. Po zakończeniu programu niszczone są 

1) Dane wnioskodawców; 

2) Listy poparcia projektów; 

3) Listy głosujących.      Rada Rodziców; Kraków  


