
Uczniowski Fundusz Obywatelski 
 

SP 88 w Poznaniu na 2020/2021 rok 
 

REGULAMIN 

 

I. Założenia i cele projektu: 

 

Uczniowski fundusz obywatelski skierowany jest do uczniów SP 88 w Poznaniu. To projekt, w którym 

uczniowie mogą realizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym 

lub społecznym oraz otrzymać dofinansowanie na jego realizację. 
 

Dofinansowanie na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji projektu dotyczy zakupów rzeczowych oraz 

zakupu usług. 

 

Cele projektu to: 

 

1. Rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole poprzez podejmowanie przez 

wszystkich uczniów inicjatyw związanych z samorządnością obywatelską,  
2. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną,  
3. Atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego młodzieży,  
4. Rozwijanie kreatywności i sprawności organizacyjnej. 

 

II. Pojęcie Uczniowski Fundusz Obywatelski UFO: 

 

Uczniowski Fundusz Obywatelski UFO to proces demokratyczny, w którym uczniowie decydują o wydatkach 

publicznych – przeznaczeniu, zagospodarowaniu części budżetu Rady Rodziców na realizację wybranego 

zadania po wcześniejszych konsultacjach i ogólnym głosowaniu. Tym samym taka forma demokracji umożliwia 

uczniom dyskusję oraz bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o przeznaczeniu części budżetu RR na 

przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez nich. 
 

III. Ogólne zasady i etapy postępowania: 
 

1. Uczniowie zgłaszają pomysły na formularzu (załącznik)– propozycje zadań do UFO  
2. Zgłoszone pomysły - propozycje muszą mieć poparcie co najmniej 10 uczniów (załącznik)  
3. Komisja (przedstawiciel RR,dyrektor, przedstawiciel Samorządu) analizuje zgłoszenia pod kątem 

możliwości realizacji i zasad konkursowych.  
4. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddawane są powszechnemu 

i bezpośredniemu głosowaniu uczniów.  
5. Komisja ogłasza wyniki głosowania i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

szkoły, przez dziennik elektroniczny oraz na swoich kanałach w mediach społecznościowych.  
6. Zwycięski pomysł - propozycja przeznaczona jest do realizacji.  
7. Środki finansowe przekazane przez RR na realizację projektu zabezpiecza dyrektor. 

 

IV. Budżet projektu: 

 

Budżet projektu wynosi 90% kwoty zebranej w akcji 1% z roku poprzedniego. Koszt realizacji zgłaszanego 

pomysłu nie może przekroczyć tej kwoty. W tym roku jest to kwota 500 zł. 



V. Harmonogram działań: 
 

 Kampania informacyjna o projekcie 

 (dyrektor, samorząd szkolny, wychowawcy, RR) 

15-22 października Zgłaszanie pomysłów w sekretariacie szkoły 

 (na formularzu zgłoszeniowym) 
  

22 października 
Weryfikacja pomysłów 

(RR, dyrektor, samorząd szkolny)  

  

23 października Ogłoszenie listy pomysłów 
  

26-30 października Promocja pomysłów 

 (uczniowie - wnioskodawcy) 
  

2 listopada 
Głosowanie wszystkich uczniów klas 1-8  

  

4 listopada Ogłoszenie wyników głosowania 
  

Do 20 czerwca 2021 r. Realizacja zwycięskiego pomysłu 
  

 
 

 

VI. Zasady zgłaszania pomysłów: 

 

1. Propozycję zadań do zrealizowania w ramach UFO może zgłosić każdy uczeń ale wniosek musi 

być poparty przez co najmniej 10 osób.  
2. Pomysł musi być zgodny z zasadami działania szkoły, jej misją oraz statutem szkoły.  
3. Pomysł musi być pożyteczny dla społeczności szkolnej, musi służyć np. poprawie warunków uczenia 

się lub wypoczynku w czasie przerw, poprawie estetyki, komfortu pracy, kształtowanie i rozwijanie się 
poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych i innych oraz jego realizacja powinna oddziaływać na 
jak największą grupę społeczności szkolnej.  

4. Pomysł musi być możliwy do zrealizowania i zakończenia w terminie do 20 czerwca .  
5. Pomysły należy składać na Formularzu zgłoszeniowym, który można uzyskać w sekretariacie szkoły. 

 

VII. Kryteria oceny pomysłów: 

 

1. Pozytywny wpływ na poprawę warunków uczenia się lub wypoczynku w szkole.  
2. Pozytywny wpływ na świadomość ekologiczną/ kulturalną/ obywatelską.  
3. Zasięg oddziaływania na społeczność szkolną.  
4. Zgodność pomysłu z założeniami projektu. 

 
 
 

 

VIII. Załączniki do projektu 

 

1.  Formularz zgłoszeniowy zadania. 


