
Szanowni Rodzice, 

Drodzy Uczniowie , 

Ogłaszamy konkurs na projekt uczniowski w ramach Budżetu Uczniowskiego. 

Wasze pomysły mogą być wdrożone i zrealizowane, jeżeli przekonacie do tego Wasze 

koleżanki i Waszych kolegów  

. 

Głównym jego celem jest zaangażowanie uczniów do aktywnego i kreatywnego 

współtworzenia życia szkoły oraz podejmowania i wprowadzania w życie inicjatyw na rzecz 

społeczności szkolnej.  

Poniżej zamieszczamy najważniejsze zasady dotyczące tworzenia projektów przez uczniów. 

Wszystkie szczegółowe informacje, regulaminy, formularze dostępne są na stronie 

szkoły lub u Opiekunek SU. 

1. Projekt proponowany powinien być skierowany do dużej grupy uczniów – musi 

wykraczać poza jeden zespół klasowy 

2. Pomysł musi być zgodny z zasadami działania szkoły, jej misją, statutem i prawem 

oświatowym. 

3. Projekt musi być możliwy do zrealizowania w określonym czasie. 

4. Projekt może być zgłoszony i realizowany indywidualnie ( jeden uczeń) lub grupowo ( 

kilku uczniów). 

5. Uczniowie zgłaszają swoje pomysły propozycje na odpowiednich formularzach, 

dostępnych na stronie szkoły. 

6. Projekty przesyłamy na gmail do Pani Małgorzaty Kordyl 

7. Oprócz opisu wg wzoru mile widziane graficzne plany. 

8. Możliwe są konsultacje on –line wg potrzeb ( kontakt pokój pedagoga). 

9. Dokładne terminy będą umieszczone w harmonogramie –jutro będą zatwierdzone 

przez Radę SU 

Projekt pisze się wg następującego wzoru: 

1.Tytuł projektu 

2. Obszar – integracja, ekologia itp. 

3. Zespół projektowy 

4. Czas realizacji projektu. 

5. Miejsce realizacji. 

6.  Szczegółowy opis projektu 

7. Odbiorcy projektu 

8. Cel projektu 

9. Działania jakie podjęte będą w ramach projektu, aby zrealizować założone cele. 



10. Efekty projektu 

11. Koszt realizacji zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten 

cel. 

Rada Rodziców przeznaczyła na realizację  uczniowskich projektów 4000 zł – projekt z 

najwyższa liczbą głosów 2500 zł, kolejny projekt 1500 zł. 

 

UWAGA!  

W ramach projektu nie finansuje się: 

 - wynagrodzenia dla twórców projektów, 

remontów szkolnych. 

 

Czekamy na zgłoszenia! 

 

Opiekunki SU 
 

Informacja od Rady Rodziców – dotycząca Budżetu 

Uczniowskiego 
 

Rada Rodziców przeznacza na ten cel 4000 zł na 2 zwycięskie 

projekty - odpowiednio 1500 zł i 2500 zł 

 

 

Zwracamy się z prośbą o wzmocnienie akcji informacyjnej wśród 

uczniów. 

 

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) 

Przewodniczący RR  


