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Cele realizacji
SzBO

wzrost poczucia wpływu uczni�w na sprawy
szkoły

włączenie młodzieży w decydowanie o
sprawach szkoły

wzrost roli samorząd�w uczniowskich w
szkołach

wzrost rozpoznawalno�ci zasad budżetu
obywatelskiego w�r�d uczni�w

stworzenie katalogu dobrych praktyk i
wypracowanie optymalnego modelu SzBO



Uczestnicy Technikum Gastronomiczne nr 11 
Szkoła Branżowa I stopnia nr 10
Zespól Szkół Zawodowych nr 2
Technikum Łączności nr 14
Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie nr 10 
Branżowa Szkołę I stopnia nr 11
Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22
Branżowa Szkoła I stopnia nr 23
Technikum Budowlane Nr 1  
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1 
Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego
Techniku Ekonomiczno-Hotelarskie
Technikum Mechaniczne nr 15 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 14

VIII Liceum Ogólnokształcące

XXVIII Liceum Ogólnokształcące

XLII Liceum Ogólnokształcące

XXIII Liceum Ogólnokształcące

XVI Liceum Ogólnokształcące

XXVI Liceum Ogólnokształcące

XXXI Liceum Ogólnokształcące

X Liceum Ogólnokształcące

XVII Liceum Ogólnokształcące

XV Liceum Ogólnokształcące

Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

Branżowa Szkołą I Stopnia nr 12 Centrum Autyzmu

XIX LO Centrum Autyzmu

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4 Centrum Autyzmu



stycze� luty maj czerwiec

Zajęcia edukacyjne, lekcje
scenariuszowe

Warsztaty tworzenia projekt�w

Weryfikacja projekt�w, ogłoszenie
listy projekt�w do głosowania.

Harmonogram
plan działa� Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.

marzec kwiecie� lipiec-sierpie�

Opracowywanie i składanie
projekt�w

Promocja

Głosowanie

Ogłoszenie listy zwycięskich
projekt�w

Realizacja

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Regulamin
Budżet
Budżet dla każdej szkoły wynosi 5000 zł
Warto�� jednego projektu to maksymalnie 2500 zł

Zesp�ł
W skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły lub jego
przedstawiciel, przedstawiciel rady pedagogicznej, samorządu
uczniowskiego oraz opcjonalnie, przedstawiciel rady
rodzic�w. 
Dokonuje ostatecznego oszacowania koszt�w projektu
Odpowiedzialny za prawidłowy przebieg głosowania

Koordynator
Koordynator ds. szkolnego budżetu obywatelskiego czuwa nad
pracą Zespołu oraz dba o prawidłowy przebieg cało�ci
procesu w danej szkole.

Autor/autorzy projekt�w
Projekty są jednoosobowe lub grupowe, brak limitu. 
Autorzy składają projekty za po�rednictwem wniosku
projektowego
Dokonują wstępnego oszacowanie koszt�w projektu 
Projekty składają osobi�cie lub online

Opiekun projektu 
Osoba związana ze społeczno�cią szkolną (np. nauczyciel,
pedagog, rodzic, opiekun), kt�ra wspiera pomysł ucznia/grupy
uczni�w



Regulamin

Lista poparcia

Dołączona do projektu
Podpisana przez co najmniej 10 uczni�w danej szkoły
W przypadku nauczania zdalnego dopuszcza się uzyskanie
głos�w poparcia dla danego projektu za pomocą dostępnych
narzędzi internetowych (np. komunikatory internetowe, email,
itp.)

Ocena projekt�w

Oceny projekt�w dokonuje Zesp�ł 
3 dni kalendarzowe na dokonanie korekty projektu
Możliwo�� łączenia kilku projekt�w w jeden, je�li dotyczą
podobnego zakresu i jest zgoda autor�w.
Z przyjętych projekt�w tworzona jest lista projekt�w, kt�re
zostaną poddane pod głosowanie uczni�w. Lista zawiera tytuł
projektu, opis projektu oraz szacunkowy koszt realizacji. 

Projekty

Są ważne je�li:  
są zgodne z prawem oraz statutowymi zadaniami szkoły
warto�� jednego projektu nie może przekroczy� kwoty 2 500 zł
efekty zrealizowanych zada� są dostępne dla og�łu
społeczno�ci szkolnej
uwzględniają wszystkie koszty związane z  realizacją.



Projekty, kt�re ostatecznie zostają wybrane do
głosowania

Promocja 
i głosowanie

 



Promocja
Projekty, kt�re otrzymały pozytywną ocenę, można
promowa� w�r�d społeczno�ci szkolnej. Urząd
Miasta przekaże materiały graficzne do promocji
projekt�w (grafika plakat�w, post�w na media
społeczno�ciowe)

Szkoła zobowiązuje się umie�ci� materiały
graficzne w miejscu og�lnodostępnym (np.:
dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, dyski
wsp�łdzielone, og�lnodostępne miejsce na tablicy
w szkole, itp).

Głosowanie
Na projekty mogą głosowa� tylko uczniowie danej
szkoły, każdy tylko jeden raz.
Głosowanie tradycyjne (urny) lub elektroniczne.
Karty do głosowania
Punktacja 1,2,3 
Głosowanie przez 5 dni



Ogłoszenie
wynik�w

31 maja 2022 r.

Wygrywają projekty z największą liczbą
punkt�w

W przypadku takiej samej liczby punkt�w-
losowanie

Wyniki głosowania opublikowane na BIP,
tablicy ogłosze� oraz www szkoły


