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1 Budżet uczniowski umożliwia uczniom Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Bohaterskiej Załogi  

ORP „Orzeł” w Wejherowie udział w procesie decyzyjnym określające rozdysponowanie funduszy  

na wskazaną inicjatywę. 

 

2 Kwota przeznaczona na realizację projektu w I edycji Budżetu Uczniowskiego wynosi 4000 zł. 

 

3 Budżet Uczniowski polega na zgłoszeniu przez ucznia swoich pomysłów (inicjatyw), które będą mieściły 

się w kwocie 4000 zł i będą przeznaczone dla całej społeczności szkolnej.  

 

4 Projekt musi popierać co najmniej 10 uczniów (nie licząc autora projektu). 

 

5 Złożony projekt powinien uwzględniać wszystkie znane koszty, które będą poniesione w czasie jego 

realizacji. 

 

6 Zgłoszenia projektów należy składać na formularzu wniosku dostępnym: 

 W wersji elektronicznej: 

 na stronie internetowej szkoły /zakładka Samorząd Uczniowski/, 

 na Facebooku Samorządu Uczniowskiego. 

 

 W wersji papierowej: 

 w bibliotece szkolnej, 

 u wychowawców klas, 

 u przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 

 

7 Każdy uczeń może złożyć maksymalnie 1 projekt. 

 

8 Projekty muszą dotyczyć budynku szkoły lub jej terenu. 

 

9 Wnioski należy składać do dnia 22.04.2022 w bibliotece szkolnej lub do prezydium samorządu 

uczniowskiego i ich opiekunów. 
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10 Weryfikacja i kwalifikacja wniosków do głosowania realizowana będzie przez komisję składającą się  

z prezydium  SU.  

 

11 Wnioski które zostaną zakwalifikowane zostaną ogłoszone w gablocie SU, na stronie internetowej szkoły 

oraz w mediach społecznościowych. 

12 Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypisane lub niezgodne z regulaminem zostaną zwrócone autorowi 

z prośbą o poprawienie nieprawidłowości w terminie 5 dni. W przypadku braku poprawienia wniosek może 

zostać odrzucony. 

13 Wybór projektu do realizacji odbywać się będzie w formie głosowania. 

 

14 Do głosowania uprawnieni będą wszyscy uczniowie (na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej) oraz 

pracownicy Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie. 

 

15 Podczas głosowania można oddać głos wyłącznie na jeden projekt wstawiając „X” w odpowiednej rubryce. 

Zaznaczenie więcej niż jednego lub nie zaznaczenie żadnego jest głosem nie ważnym. 

 

16 Głosowanie odbywać się będzie dnia 31.05.2022 w auli szkolnej. 

 

17 Wyniki głosowanie zostaną opublikowane w gablocie SU, na stronie internetowej szkoły oraz mediach 

społecznościowych. 

 

18 Projekt wybrany w głosowaniu w ramach I edycji Budżetu Uczniowskiego zostanie zrealizowany  

do 4 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników. 

 

19 W przypadku gdy najwięcej głosów uzyska projekt, którego koszt realizacji będzie mniejszy niż zakładany 

budżet projekt, który uzyska drugie miejsce również może zostać zrealizowany. 

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU! 


