SBU – Szkolny Budżet Uczniowski
OPIS
W ramach SBU Rada Rodziców sfinansuje wybrane w drodze głosowania projekty. W głosowaniu będą mogli
wziąć udział wszyscy uczniowie SP nr40.

REGULAMIN
1. Rada Rodziców w ramach SBU przeznaczy 1000zł na sfinansowanie wybranych projektów. 400zł będzie
przeznaczonych na projekty proponowane przez klasy 1-3, a 600zł na projekty klas 4-7.
2. Projekty muszą dotyczyć całej szkoły lub bloku dla klas 1-3 albo 4-7. Nie mogą dotyczyć jednej klasy.
Dopuszczalne są projekty modernizacji sal klasowych, jeżeli dana sala służy więcej niż jednej klasie.
3. Projekty mogą być przygotowane przez uczniów we współpracy z rodzicami i nauczycielami. Uczniowie
nie muszą należeć do tej samej klasy. Liczba uczniów przygotowujących projekt nie jest limitowana.
Projekty będą realizowane przez ich autorów z pomocą innych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz
członków Rady Rodziców.
4. Proponowane projekty muszą zawierać tytuł, opis realizacji, harmonogram oraz wstępny kosztorys.
Budżet jednego projektu nie może przekraczać kwoty przewidzianej dla danej grupy klas (1-3 – 400zł,
4-7 – 600zł). Rada Rodziców przygotuje specjalny formularz ułatwiający przygotowanie wniosków, który
będzie można pobrać z witryny internetowej szkoły. Wypełnione formularze należy przesłać na adres
mailowy boguslaw.weglinski@gmail.com.
5. Złożone projekty będą podlegały wstępnej ocenie przez Radę Rodziców pod kątem spełniania wymogów
konkursowych oraz realności kosztorysu i wprowadzenia. W razie braku wymaganych elementów
wniosku Rada Rodziców może zwrócić się o ich uzupełnienie przez autorów wniosku.
6. Zaakceptowane przez Radę Rodziców projekty będą podlegały głosowaniu. Każdy z uczniów będzie miał
możliwość oddania jednego głosu wyłącznie na projekt ze swojego bloku klas (1-3 lub 4-7). Głosowanie
będzie anonimowe i będzie się odbywało na kartach do głosowania przygotowanych przez Radę
Rodziców. Karty do głosowania będzie można odebrać u wychowawcy klasy. Wypełnione karty będzie
można wrzucić do przygotowanych urn lub przekazać wychowawcy. Uczniowie, którzy nie zdołają oddać
głosu w wyznaczonym dniu głosowania, będą mogli oddać swój głos w sekretariacie szkoły w terminie
do dwóch tygodni.
7. Projekty, które zgromadzą największą liczbę głosów zostaną sfinansowane przez Radę Rodziców aż do
wyczerpania przewidzianych środków. Oznacza to, że gwarancję sfinansowania mają jedynie projekty
zwycięskie, choć możliwa jest sytuacja, w której sfinansowana zostanie większa liczba projektów.
8. Realizacja projektów nie musi się zakończyć w roku szkolnym 2017/2018, ale powinna się zakończyć do
końca roku kalendarzowego 2018 . W innych przypadkach wymagana jest zgoda RR.
9. Autorzy projektów mogą przeprowadzić kampanię promującą swój projekt. Zabrania się prowadzenia
kampanii oczerniających i dyskredytujących inne projekty.

HARMONOGRAM CZASOWY
16.11.2017 – przedstawienie idei SBU na zebraniu rodziców
1.12.2017 – 31.12.2017 – przesyłanie projektów na adres mailowy boguslaw.weglinski@gmail.com
08.01.2018 – wstępna ocena projektów przez Radę Rodziców oraz stworzenie listy projektów biorących udział w
głosowaniu
29.01.2018 – 11.02.2018 – kampania promocyjno-informacyjna projektów
12.02.2018 – głosowanie w klasach (ostateczny termin oddania głosu to 23.03.2018)
05.03.2018 – przeliczenie głosów przez Radę Rodziców, ogłoszenie wyników i rozpoczęcie realizacji wybranych
projektów

