
Szkolny Budżet Obywatelski



Projekt Szkolny Budżet Obywatelski odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 132 po raz pierwszy. Dzięki wsparciu 

Rady Rodziców możliwe było zaplanowanie                     
i przeprowadzenie kolejnych etapów projektu. 



Etapy Szkolnego Budżetu Obywatelskiego:

Powołanie zespołu koordynującego. 
Przeprowadzenie godzin wychowawczych dotyczących aktywności społecznej, samorządności 

i wpływu na otoczenie szkolne. 
Przygotowywanie wniosków wraz z listami poparcia. 

Wstępna ocena formalna wniosków. Uzupełnienie lub poszerzanie informacji zawartych we 
wnioskach.

Głosowanie.
Ogłoszenie wyników.
Realizacja projektów. 



Poziom budżetu do dyspozycji 
projektodawców ustaliła Rada Rodziców 

w wysokości 5000 zł. 



Przedmiotem projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego mogły być np.:
inwestycje, zakup wyposażenia czy organizacja wydarzeń np. organizacja warsztatów edukacyjnych,
teatrzyków, koncertów, gier terenowych i innych podobnych imprez. Projekty musiały być zgodne z
prawem i statutowymi zadaniami szkoły oraz nie mogły naruszać planów szkoły. Musiały być
zlokalizowane na terenie należącym do szkoły, w tym na boisku i placu zabaw. Kluczowe było to,
aby projekty obejmowały całość kosztów związanych z ich realizacją oraz być możliwe do realizacji
w 3 miesiące. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne dla społeczności szkolnej, czyli być
dostępne dla uczniów co najmniej jednego etapu edukacyjnego (klasy 0-3 lub 4-8).



Do Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego zgłoszonych 

zostało 7 projektów. Oto one: 



Wyposażenie szkoły – ławki
Projektodawca: klasa V C Wartość projektu: 3299,70 zł



W ramach projektu zaplanowano zakup i ustawienie 
ławek/ kanap na korytarze szkoły. Projektodawcy 

zaproponowali zestaw Legvan z siedziskiem 
tapicerowanym. 





Sadzenie roślin wokół szkoły
Projektodawca: Olga Krupicz Wartość projektu: 1065 zł



Projekt zakłada zakup sadzonek i krzewów w celu 
urozmaicenia i upiększenia otoczenia wokół 
szkoły oraz lilaków/bzów oraz winobluszcza, 

które znalazłyby się wzdłuż ogrodzenia od ul. 
Kasprzaka, by chronić przed spalinami. 





Marzenia się spełniają, czyli 
spotkania z osobowościami

Projektodawca: Kuba Sawicki Wartość projektu: 5000 zł



Projekt zakłada zaproszenie do szkoły osób, które są 
postrzegane jako osobowości w życiu kulturalnym, naukowym, 
sportowym. Wśród gości miałyby pojawić się takie osoby jak: 

Karol Wójcicki – fotoastronom, Jarosław Boberek – aktor, 
Paweł Nastula – mistrz olimpijski czy Anna Irerszer – aktorka, 

tancerka, coach.





Klasa bez ławek 

Projektodawca: Kuba Sawicki Wartość projektu: 5000 zł



Projekt ma na celu polepszenie warunków nauki 
języka obcego poprzez stworzenie środowiska 
mniej oficjalnego, z fotelami, pufami. Pisanie 

miałoby się odbywać na specjalnych 
podkładkach. 



Teatralna klasa 
Projektodawca: klasa II B Wartość projektu: 5000 zł



Projekt Teatralna klasa ma na celu propagowanie edukacji 
poprzez naukę i zabawę na deskach teatru.

W projekcie wybrane zostały instytucje teatralne które oprócz 
samego przedstawienia, wciągną uczniów w świat tworzenia 

spektakli jak również opowiedzą o kulturze i obyczajach 
panujących na wielkich salach teatralnych.





Roll School! Roll!
Projektodawca: p. Małgorzata Siennicka        Wartość projektu: 5000 zł



Projekt zakładał naukę jazdy na rolkach 
prowadzoną przez wykwalifikowanego 
instruktora. Ma na celu propagowanie 

zdrowego stylu życia. 



Szpaler krzewów wzdłuż 
płotu przy ul. Kasprzaka 

Projektodawca: p. Marcin Płaczek               Wartość projektu: 5000 zł



Nasadzenia krzewami tui szmaragdowej  w ilości ok. 120 
szt. Ma na celu osłonięcie boisk szkolnych i otwartego 

terenu szkolnego od kurzu, spalin i hałasu. Jednocześnie 
spowoduje dotlenienie terenu oraz wprowadzenie 

dodatkowej naturalnej kolorystyki. 





Głosowanie 



Łącznie oddano 747 głosów. 
Rodzice i pracownicy szkoły – 182 głosy. 

Uczniowie – 565 głosów. 



Wyniki



Miejsce 7 – projekt "Teatralna Klasa"
Liczba głosów - 69



Miejsce 6 – projekt "Wyposażenie 
szkoły - Ławki"

Liczba głosów - 70



Miejsce 5 – projekt "Roll School! Roll!"
Liczba głosów - 81



Miejsce 4 – projekt "Marzenia się 
spełniają"

Liczba głosów - 107



Miejsce 3 – projekt "Szpaler krzewów 
wokół szkoły - od ul. Kasprzaka"

Liczba głosów - 115



Miejsce 2 – projekt "Klasa bez ławek"
Liczba głosów - 135



Miejsce 1 – projekt "Sadzenie roślin 
wokół szkoły"

Liczba głosów - 161



Przemówienia gości 



Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
Szkolnego Budżetu Obywatelskiego! 

Zapraszamy do kolejnej edycji. 


