Regulamin „Budżetu uczniowskiego” IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
1.
1. Budżet uczniowski zwany później budżetem jest formą wspierania inicjatyw
i projektów uczniowskich finansowanych przez Radę Rodziców, organizowaną
w formie otwartego Konkursu.
2. Wysokość budżetu jest ustalana każdorazowo w Ogłoszeniu o konkursie
przez Organizatora konkursu - Radę Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Rybniku i dotyczy danego roku szkolnego.
2.
1. Z budżetu mogą być realizowane projekty dot. szeroko rozumianego życia
szkoły, obejmujące:
a) Zakup sprzętu sportowego, wyposażenia klas lub szkoły, pomocy
dydaktycznych, jeżeli będą dostępne dla wszystkich uczniów;
b) Organizację imprez szkolnych, np. konkursu;
c) Organizację spotkanie ze znaną i ciekawą osobą;
d) Warsztaty lub zajęcia rozwijające zainteresowania;
2. Z budżetu mogą być realizowane projekty, które są zgodne z Regulaminem
konkursu oraz Statutem szkoły.
3. Realizacja projektu musi się zakończyć w danym roku szkolnym.
3.
1. Projekty mogą być zgłaszane przez grupy uczniów (co najmniej 4 osoby)
i całe klasy. Jedna grupa inicjatywna może zgłosić tylko 2 projekty.
2. W przypadku grupy wszyscy projektodawcy są zobowiązani podpisać się pod
formularzem, w przypadku projektów złożonych przez całe klasy wystarczy
podpis samorządu klasowego.
4.
1. Pomysł projektu należy zgłosić na specjalnie przygotowanym formularzu (zał.
nr 1 do regulaminu) i złożyć u opiekuna SU w terminie określonym
w ogłoszeniu o Konkursie.
2. Nabór projektów będzie trwał maksymalnie 30 dni od dnia ogłoszenia.
5.
1. Komisja konkursowa będzie sprawdzała zgodność projektów z wymogami
formalnymi, które każdorazowo będą podane do wiadomości w ogłoszeniu
o konkursie
2. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły,
2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego
3) Opiekun Samorządu Uczniowskiego
4) Przedstawiciel Rady Rodziców
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6.
1. Projekty, które spełnią wymogi formalne zostaną poddane głosowaniu
powszechnemu.
2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie i nauczyciele IV Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku.
3. Głosowanie zostanie poprzedzone:
a) tygodniową kampanią promującą poszczególne pomysły prowadzoną przez
autorów projektów w formie plakatów, ulotek, audycji radiowych itd.
b) prezentacją wszystkich pomysłów podczas szkolnej debaty. Prezentacje
obywać się będą w oparciu o następujące zasady: jednakowy schemat
prezentacji multimedialnej (określony przez Organizatora konkursu) oraz
jednakowy maksymalny czas trwania prezentacji dla wszystkich
przedstawianych pomysłów.
7.
1. Projekty będą dofinansowywane zgodnie z kolejnością na liście rankingowej
do wyczerpania puli środków finansowych wskazanych w konkursie.
2. Jeśli zwycięski projekt nie wyczerpie całej kwoty budżetu będzie możliwość
realizowania kolejnych projektów z listy rankingowej uwzględniając po
konsultacji z ich autorami i dostosowaniu do pozostałej kwoty.
3. W przypadku, gdy kilka projektów otrzyma taką samą liczbę głosów decyzję o
podziale środków pomiędzy wszystkie wyłonione projekty podejmą wspólnie w
drodze dyskusji ich autorzy. W przypadku braku porozumienia o podziale
środków zadecyduje Komisja Konkursowa .
4. W sytuacji rezygnacji autorów zwycięskich projektów z podjęcia ich realizacji,
pula środków przeznaczona na dany projekt zostanie przekazana na
realizację kolejnego projektu na liście rankingowej.
8.
1. Za realizację projektu odpowiadają pomysłodawcy
9.
1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
regulaminu
10.
1. W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje Organizator Konkursu
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Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia projektu „Budżetu uczniowskiego”
Nazwa projektu
Dane
wnioskodawców
Imię , nazwisko
lub klasa
Opis projektu
i krótkie
uzasadnienie
(w tym, do kogo
jest skierowany)

Szacunkowe koszty

Lp. Składowe części projektu/ rodzaj wydatku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koszty

_________________________________________________
Podpis projektodawców
lub samorządu klasowego w przypadku projektu klasowego
Zgodność z wymogami formalnymi
Podpisy członków komisji
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