Konkurs „Budżet partycypacyjny w Twojej szkole” jest organizowany z okazji 10. rocznicy powstania Edukacyjnej
Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego oraz Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

REGULAMIN
SZKOLNEGO BUDŻETU ARTYCYPACYJNEGO
ZASADY OGÓLNE
1. Szkolny Budżet Partycypacyjny (SBP) odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze w związku z wygraną w konkursie „Budżet
partycypacyjny w Twojej szkole” organizowanym z okazji 10. rocznicy powstania
Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego oraz Fundacji Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
2. W SBP na realizację zwycięskich projektów jest 4000 zł przyznanych przez Edukacyjną
Fundację im. prof. Romana Czerneckiego.
3. SBP zarządza szkolny zespół roboczy (SZR) złożony z przedstawicieli i przedstawicielek:





uczniów i uczennic,
rodziców/opiekunów prawnych,
nauczycieli i nauczycielek,
dyrekcji.

4. W skład SZR wchodzą:








Krystyna Burakowska – koordynatorka SBP, czuwająca nad pracami SZR i dbająca
o prawidłowy przebieg SBP,
Bożena Sicińska – odpowiedzialna za wspieranie w pisaniu i promowaniu projektów,
Karolina Skowrońska – odpowiedzialna za wstępną weryfikację projektów,
Barbara Chrześcijańska – odpowiedzialna za wspieranie w pisaniu i promowaniu
projektów,
Emilia Ćwik, członkini SZR,
Tamara Murzyńska, członkini SZR,
Jarosław Kostecki, członek SZR.

5. SBP przebiega zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w załączniku nr 1.

PISANIE I SKŁADANIE PROJEKTÓW
1. Można składać następujące typy projektów:




inwestycje (np. remonty, prace ogrodowe),
zakupy (np. wyposażenie klas),
wydarzenia (np. impreza, dodatkowe zajęcia).
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2. Projekty muszą być zgodne z prawem i statutowymi zadaniami szkoły oraz nie mogą
naruszać planów szkoły.
3. Projekty nie muszą być zlokalizowane na terenie należącym do szkoły.
4. Projekty muszą obejmować całość kosztów związanych z ich realizacją.
5. Projekty muszą być możliwe do realizacji do 29 lutego 2020 roku.
6. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne, czyli powinna móc z nich korzystać cała
społeczność szkolna.
7. Projekty składać mogą:





uczniowie i uczennice,
rodzice/opiekunowie prawni,
nauczyciele i nauczycielki,
pozostali pracownicy i pracownice szkoły.

8. Członkowie SZR nie mogą składać projektów.
9. Projekty można składać pojedynczo lub grupowo.
10. Jedna osoba / grupa może zgłosić dowolną liczbę projektów.
11. Projekty należy składać poprzez formularz internetowy na stronie
https://forms.gle/FJ7i7cdZ99GK26T56, a kosztorys i listę poparcia – w formie papierowej w
w sali nr 108.
12. Kosztorys znajduje się w załączniku nr 2.
13. Lista poparcia, która znajduje się w załączniku nr 3, powinna zawierać nazwę projektu,
imiona i nazwiska wszystkich współautorów projektu i podpisy 10 osób spośród:




uczniów i uczennic,
nauczycieli i nauczycielek,
pozostałych pracowników i pracownic szkoły.

14. Na liście poparcia nie mogą podpisać się osoby składające dany projekt.
15. Jedna osoba może poprzeć dowolną liczbę projektów.

WERYFIKACJA PROJEKTÓW
1. Projekty weryfikują członkowie SZR i inne osoby przez nich wyznaczone.
2. Projekty są sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z regulaminem, a także
trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.
3. Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację,
członkowie SZR zwracają go do poprawy, dając wskazówkę, co należy zmienić.
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4. Jeśli projekty ze sobą kolidują, bo dotyczą podobnej sprawy lub miejsca, członkowie SZR
zwracają je autorom, dając wskazówkę, co można zrobić, by uniknąć kolizji (np. napisać
wspólnie jeden projekt lub zmienić miejsce realizacji).
5. Po otrzymaniu uwag do projektów autorzy mają na ich poprawę maksymalnie 3 dni.
Niepoprawione w tym terminie projekty nie są dalej rozpatrywane.
6. Projekty, które zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, które dyskryminują
osobę lub grupę lub mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie są rozpatrywane.
7. Wyniki weryfikacji, w tym przede wszystkim listę dopuszczonych do etapu wyboru,
zatwierdza SZR. Koordynatorka SBP przekazuje je autorom projektów, a następnie publikuje
na stronie internetowej szkoły, stronie szkoły na Facebooku i tablicy informacyjnej
samorządu uczniowskiego listę losowo ułożonych projektów dopuszczonych do etapu wyboru
oraz projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem odrzucenia.
8. Autorzy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania od wyników weryfikacji SZR
do 22 listopada 2019 roku. Ponownej weryfikacji projektu dokonuje SZR. Od tej weryfikacji
nie ma już odwołania.

PROMOCJA PROJEKTÓW
1. Projekty, które przeszły do etapu wyboru, można promować wśród społeczności szkolnej
np. za pomocą plakatów i ulotek, a także podczas zorganizowanej w tym celu debaty
promocyjnej.

WYBÓR PROJEKTÓW
1. Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.
2. Głosować mogą:





uczniowie i uczennice,
rodzice/opiekunowie prawni,
nauczyciele i nauczycielki,
pozostali pracownicy i pracownice szkoły.

3. Można głosować na maksymalnie dwa projekty.
4. Głosowanie odbywa się za pomocą karty papierowej w systemie z urną stojącą.
5. Głosowanie jest tajne.
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW I REALIZACJA PROJEKTÓW
1. Do realizacji przechodzą wszystkie projekty, które dostaną największą liczbę głosów
i mieszczą się w kwocie SBP.
2. Jeśli kilka projektów dostanie tyle samo głosów, a ich łączny koszt przekroczy kwotę SBP,
zwycięski projekt (lub zwycięskie projekty) wybiera się w drodze kolejnego głosowania.
3. Koordynatorka SBP publikuje wyniki na stronie internetowej szkoły, stronie szkoły na
Facebooku i tablicy informacyjnej samorządu uczniowskiego wraz z podaniem informacji o
liczbie uzyskanych głosów, a następnie czuwa nad terminową realizacją zwycięskich
projektów.

ZMIANY REGULAMINU
W uzasadnionych przypadkach SZR może zmienić regulamin, niezwłocznie informując
o tym społeczność szkolną poprzez stronę internetową szkoły, stronę szkoły na Facebooku
i tablicę informacyjną samorządu uczniowskiego.

DOBROWOLNOŚĆ
Udział w każdym etapie SBP jest dobrowolny i nie wiąże się z gratyfikacją za składanie
projektów, udział w głosowaniu itp.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

HARMONOGRAM
SZKOLNEGO BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO
Realizacja SBP przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:
















od 22 października 2019 roku – promocja SBP,
22 października – rada pedagogiczna dotycząca SBP,
od 22 października do 12 listopada – lekcje wychowawcze dotyczące SBP,
23 października – warsztaty dla uczniów,
od 28 października do 12 listopada – pisanie i składanie projektów,
od 28 października do 15 listopada – weryfikacja projektów przez SZR,
od 28 października do 18 listopada – czas na poprawianie projektów przez autorów,
19 listopada – spotkanie SZR,
20 listopada – ogłoszenie wyników weryfikacji,
do 22 listopada – czas na odwołania od decyzji SZR,
od 25 listopada do 2 grudnia – promocja projektów,
2 grudnia – debata promocyjna,
3 grudnia – wybór projektów,
do 6 grudnia – ogłoszenie wyników,
do 29 lutego 2020 roku – realizacja projektów.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

KOSZTORYS
…………………………………………………….……………………………………………
(nazwa projektu)
Co chcemy kupić? (opiszcie krótko wszystkie
Koszt
Lp. elementy projektu, pamiętając o kosztach
Liczba/ilość
jednostkowy
robocizny, wysyłki, transportu itd.)
1
2
3
4
5
Koszt
projektu

Koszt
całościowy

Skąd wiemy, ile to kosztuje? (wklejcie tu np.
link do strony sklepu albo krótkie wyjaśnienie,
jak wyliczyliście dany koszt)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU

LISTA POPARCIA
…………………………………………………….……………………………………………
(nazwa projektu)
…………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………
(imiona i nazwiska wszystkich współautorów projektu)

Lp. Imię

Nazwisko

Rola w szkole*

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*Wybierz jedną z opcji: uczeń/uczennica, nauczyciel/nauczycielka, inny pracownik/inna
pracowniczka szkoły.

