
DECYDUJĘ, REALIZUJĘ, SZANUJĘ 
budżet uczniowski 

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie 
 
Informacje organizacyjne 
 

1. Przeznacza się kwotę 3000,00 zł na zrealizowanie w roku 2016 projektu/projektów zgłoszonych przez 
Uczniów Szkoły i wybranych do realizacji przez Uczniów w powszechnym głosowaniu.  

2. Projektodawcą może być Uczeń lub grupa Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w 
Krakowie, który wypełnił „Kartę projekt” na właściwym formularzu. 

3. Formularze „Karty projektu” można pobierać z portierni. 
4. Wypełnioną starannym pismem i podpisaną „Kartę projektu” należy wrzucić do urny znajdującej się 

naprzeciw wejścia głównego do Szkoły w terminie zapisanym w harmonogramie. 
5. Porządkowaniem, wstępną weryfikacją formalną i sporządzeniem listy projektów wraz z nadaniem 

każdemu projektowi indywidualnego numeru, zajmuje się Rada Samorządu Uczniowskiego. 
6. Projektodawcy i Rada Samorządu Uczniowskiego organizują kampanię informacyjną dotyczącą 

zgłoszonych projektów. 
7. Po przeprowadzeniu kampanii informacyjnej, Rada Samorządu Uczniowskiego powołuję Komisję do 

spraw głosowania i organizuje powszechne głosowanie. 
8. W głosowaniu może wziąć udział każdy Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w 

Krakowie. 
9. Każdy głosujący ma prawo wybrać jeden projekt, który najbardziej mu się podoba i chciałby, aby 

został zrealizowany. 
10. Głosowanie odbywa się w lokalu do spraw głosowania na specjalnie przygotowanych kartkach 

wydawanych przez Komisję do spraw głosowania. 
11. Na kartce do głosowania należy wpisać numer projektu, który zdaniem głosującego, powinien być 

zrealizowany, a następnie należy wrzucić kartkę do specjalnej urny. 
12. Po zakończeniu głosowania, Komisja do spraw głosowania przelicza głosy i podaje do publicznej 

wiadomości wyniki głosowania szeregując kolejne projekty od tych, które otrzymały najwięcej głosów 
do tych, które otrzymały głosów najmniej. 

13. Do realizacji wybiera się po kolei projekty od tego, który uzyskał największą liczbę głosów aż do 
wyczerpania puli środków wyodrębnionych w ramach budżetu uczniowskiego. 

 
Harmonogram 
 
1-16.10.2015 r. – zgłaszanie projektów 
19-23.10.2015 r. - porządkowanie, wstępna weryfikacja formalna i sporządzenie listy projektów wraz z 
nadaniem każdemu projektowi indywidualnego numeru przez Radę Samorządu Uczniowskiego 
26.10-20.11.2015 r. – kampania informacyjna prowadzona przez Projektodawców i Radę Samorządu 
Uczniowskiego 
27.11.2015 r. – powszechne głosowanie 
30.11.2015 r. – ogłoszenie wyników głosowania 
styczeń-kwiecień 2016 r. – realizacja projektów 
  



 
 
 
 
 
 
KARTA PROJEKTU 

 
 

1. Tytuł projektu (Nadaj nazwę temu, co chcesz/co chcecie zrobić):  
 
 
………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

2. Co chcę/chcemy zrobić? (Opisz/opiszcie krótko, co chcesz/co chcecie zrobić?):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ile to będzie kosztować? (Napisz/napiszcie ile potrzeba pieniędzy, aby projekt zrealizować.): 
 
Wyliczyłam/em/Wyliczyliśmy, że aby zrealizować mój/nasz projekt, potrzebuję 
 
………………………zł, słownie: ………………………………………………………………………….... 
 

4. Uzasadnij/uzasadnijcie, skąd wzięła się taka kwota (Napisz/napiszcie szczegółowy kosztorys realizacji 
projektu.) 

 
Realizacja projektu będzie tyle kosztować, bo trzeba kupić:  
 

Lp. Co trzeba kupić? Ile tego trzeba kupić? 
Ile sztuk? 

Ile kosztuje jedna 
sztuka? 

Ile kosztują wszystkie 
sztuki 

   zł zł 

   zł zł 

   zł zł 
   zł zł 

   zł zł 
   zł zł 

   zł zł 
RAZEM (Po zsumowaniu wszystkich pozycji, w polu obok powinna znaleźć się kwota, która zapisana 
została w punkcie 3) 

 

 
 

 

 

…………………………………………… 
Numer projektu nadaje RSU 



5. Uzasadnij/uzasadnijcie, dlaczego Twój/Wasz projekt powinien być zrealizowany. 
(Napisz/napiszcie, jakich argumentów użyjecie, aby przekonać Kolegów, by zagłosowali za Twoim/Waszym 
projektem.) 

 
Uważam/Uważamy, że mój/nasz projekt powinien być zrealizowany, ponieważ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Miejscowość: …………………………………………………………………….. 
 
Data:  …………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Podpis Projektodawcy/ Podpisy Projektodawców:  
 
 
………………………………………………………….., ………………………………….. 
Imię i nazwisko       klasa 
 
 
………………………………………………………….., ………………………………….. 
Imię i nazwisko       klasa 
 
 
………………………………………………………….., ………………………………….. 
Imię i nazwisko       klasa 
 
 
………………………………………………………….., ………………………………….. 
Imię i nazwisko       klasa 
 
 
………………………………………………………….., ………………………………….. 
Imię i nazwisko       klasa 
 
 
………………………………………………………….., ………………………………….. 
Imię i nazwisko       klasa 
 
 
 
Jeżeli brakłoby miejsca na wszystkie podpisy, można do Karty Projektu dołączyć kartkę z podpisami. 


