Szkoła Postawowa w Dargini
Dargiń 47
76-020 Bobolice
PROCEDURA ZGŁASZANIA PRPOZYCJI PROJEKTÓW W RAMACH
SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DARGINI

Procedurę opracowano na podstawie „Regulaminu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w
Gminie Bobolice na rok 2021” stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 55/2020 Burmistrza
Bobolic z dnia 28.04.2020r.
1. Dyrektor zapoznaje z założeniami i regulaminem Szkolnego Budżetu Obywatelskiego
uczniów i nauczycieli.
2. Dyrektor promuje Szkolny Budżet Obywatelski na stronie internetowej Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły przekazuje Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w Gminie
Bobolice na rok 2021 wychowawcom klas VI,VII i VIII.
4. Wychowawcy klas zapoznają uczniów z Regulaminem i omawiają regulamin z
uczniami i przekazują regulamin zainteresowanym uczniom.
5. Propozycje do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego składają wyłącznie uczniowie klas
VI, VII i VIII.
6. Wychowawcy klas wspierają uczniów podczas przygotowania i opracowania wniosku
do projektu oraz podczas realizacji wybranego projektu.
7. Uczniowie składają wnioski do projektu do sekretariatu szkoły do dnia 25 września
2020 do godz. 15:00
8. Dyrektor Szkoły weryfikuje zgłoszone we wskazanym terminie projekty pod względem
formalnym i merytorycznym.
9. Projekty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Projekt osobiście zgłasza uczeń, zaś w przypadku nieobecności ucznia w szkole np. z
powodu choroby, w jego imieniu projekt może złożyć rodzic ucznia lub wychowawca
klasy, do której uczęszcza uczeń.
11. Dyrektor szkoły po weryfikacji merytorycznej i formalnej do 12 października 2020r.
ogłasza listę zakwalifikowanych projektów, które poddane będą głosowaniu.
12. Lista zakwalifikowanych do głosowania projektów wywieszona zostanie na tablicy
ogłoszeń dla uczniów na I piętrze. Lista projektów opublikowana zostanie na stronie
internetowej i facebooku Szkoły oraz na stronie i facebooku Gminy Bobolice.
13. Dyrektor Szkoły 12 października 2020r. na apelu Szkolnym zapozna wszystkich
uczniów z ogólnymi założeniami zakwalifikowanych do głosowania projektów.
14. W dniach od 13 do 16 października 2020r. w Szkole odbędzie głosowanie na
zakwalifikowane projekty.
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15. Do głosowania na zakwalifikowane przez dyrektora projekty uprawnieni są wszyscy
uczniowie klas V,VI,VII i VIII.
16. Każdy uczeń ma prawo oddania tylko jednego głosu na wybrany przez siebie projekt.
17. Głosowanie odbędzie się elektronicznie. W przypadku wystąpienia trudności
technicznych dopuszcza się w Szkole głosowanie w sposób tradycyjny.
18. Dyrektor Szkoły ogłosi wyniki głosowania 19 października 2020r.
19. Wyniki głosowania opublikowane zostaną na tablicy ogłoszeń, na stronie i facebooku
Szkoły
20. Zwycięski projekt realizowany będzie na terenie Szkoły od 04.01.2021 do 30.06.2021.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dargini
Anita Jasińska

