
 
 

REGULAMIN KONKURSU O PRZYZNANIE MINI GRANTU NA REALIZACJĘ PROJEKTU W RAMACH 
BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO 

 
 
Budżet Uczniowski (BO) to praktyczna forma nauki funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, 
wpisująca się w szkolny Program Profilaktyczno-wychowawczy. Uczniowie, przechodząc przez cały 
proces, od pomysłu po realizację, mają możliwość poznać zasady pracy projektowej: współpracy w 
zespole ponad hierarchiczną zależność, planowania zadań, szacowania budżetu, delegowania 
obowiązków. Zapoznają się również z metodami promowania swoich projektów zarówno w budynku 
szkolnym, jak i on-line. Formuła ogólnoszkolnego głosowania daje poczucie wpływu na życie szkoły i 
rozwija samorządność. 

 

1. Organizatorem konkursu i Fundatorem Budżetu Uczniowskiego o przyznanie mini grantu na 
realizację projektu w ramach Budżetu Uczniowskiego jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Straszynie. 

2. Celem konkursu jest nauka funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim poprzez realizację 
wybranych projektów przez uczennice i uczniów Szkoły Podstawowej w Straszynie.  

3. Projekty realizowane są w zespołach. Zespół musi składać się z co najmniej 3 osób (w tym co 
najmniej 1 uczennica/uczeń) i powinien mieć wyłonionego Lidera. 

4. Do zespołów projektowych można włączyć rodziców i/lub nauczycieli. Bardzo do tego 
zachęcamy. 

5. W ramach konkursu Organizator przyznaje fundusze 5 projektom w kwocie do 1 000 PLN 
każdy. W przypadku, gdy wybrane projekty będą w sumie opiewały na mniejszą kwotę niż 5000 
PLN, dopuszcza się przyznanie grantu większej liczbie projektów. 

6. Propozycje mogą składać uczniowie wszystkich klas (1-8). 

7. Projekty powinny służyć społeczności szkolnej lub mieć charakter charytatywny. 

8. Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej. 

9. Konkurs jest 2-etapowy.  

Etap 1. Sprawdzenia możliwości realizacji projektów przez Komitet Opiniujący, złożony 
m.in. z 2 przedstawicieli Rady Rodziców, 2 nauczycieli, 2 uczniów z Samorządu 
Uczniowskiego i dyrektor szkoły. Komitet dopuszcza projekty do etapu 2. 

Etap 2. Głosowanie nad wyborem projektu, w którym mogą wziąć udział wszystkie 
uczennice i uczniowie szkoły. 

10. Wnioski należy składać w formie elektronicznej do dnia: 30 kwietnia 2021 na adres mailowy: 
radarodziców.straszyn@gmail.com. 
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11. Termin realizacji projektów: koniec roku szkolnego 2021/2022. 

12. Głosowanie odbędzie się 3 tygodnie po zakończeniu Etapu 1. 

13. Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1 

14. Liczenia głosów podejmie się Komitet Opiniujący. 

15. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników. 

16. Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w 
ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie 
możliwości realizacji częściowej, może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas 
następny projekt z największą liczbą głosów. 

17. Przyznany mini grant może stanowić całkowity budżet projektu lub jego część (istnieje 
możliwość pozyskiwania środków z innych źródeł). 

 

 
 


