
Regulamin Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego Konopy
Uczniowski  Budżet  Obywatelski  Konopy jest  procesem  demokratycznym,  w  ramach
którego uczniowie  szkoły zadecydują o przeznaczeniu części funduszu Rady Rodziców –
w bieżącym  roku  szkolnym  będzie  to  30000  PLN. Pieniądze  zostaną  przydzielone
na realizację trzech zgłoszonych przez uczniów projektów.

1. Każda  klasa  może  zaproponować  jeden  projekt,  który  musi  dotyczyć  inwestycji
na rzecz  II  Liceum  Ogólnokształcącego  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Katowicach;

2. Kwota przeznaczona na realizację jednego projektu będzie wynosić 10000 PLN;

3. Każda  klasa  może  zgłosić  swój  projekt  do  19  listopada  2021  r.  na  specjalnym
formularzu; 

4. Wypełniony  formularz  z  opisem  projektu  należy  złożyć  w  sekretariacie  szkoły
w zamkniętej  kopercie,  z  oznaczoną  klasą.  Wzór  formularza  należy  pobrać
ze szkolnej strony internetowej;

5. Złożone  projekty  zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz ocenione
pod kątem możliwości realizacji przez powołaną przez Dyrektora szkoły komisję;

6. Weryfikacja projektów zostanie przeprowadzona do 23 listopada 2021 r., a jej wyniki
przedstawione niezwłocznie na stronie internetowej szkoły;

7. Do  26  listopada  2021  r.  każda  klasa  będzie  miała  możliwość  skorygowania
zgłoszonego  formularza  projektowego,  jeśli  został  odrzucony  ze  względów
formalnych;

8. Po  pozytywnym  zweryfikowaniu  propozycji  zadań  do  Uczniowskiego  Budżetu
Obywatelskiego  Konopy,  klasy  mogą  prowadzić  akcje  informacyjne,  zachęcające
do głosowania na ich projekt;

9. Pierwszy  etap  głosowania  na  zaproponowane  zadania  projektowe  odbędzie  się
od 29 listopada  do  3  grudnia  b.r.,  podczas  lekcji  wychowawczych,  pod  nadzorem
wychowawców klas;

10. Każdy  uczeń  może  oddać  jeden  głos  na  jeden  ze  zgłoszonych  projektów,
za wyjątkiem projektu zgłoszonego przez swoją klasę. Uczniowie nieobecni w szkole
w dniach głosowania, nie będą mogli głosować w terminie późniejszym;

11. Po pierwszym etapie głosowania zostanie wybranych 8 projektów, na które oddano
największą liczbę głosów.

12. Finałowe głosowanie na trzy z ośmiu wybranych projektów odbędzie się 6.12. 2021 r.
i  na  tym  etapie  można  oddać  głos  na  każde  zadanie  projektowe  –  łącznie
z zaproponowanym przez swoją klasę. 

13. Uczniowie  będą  oddawali  głosy  na  specjalnej  karcie  z  tytułami  projektów
do przygotowanej  i  zaplombowanej  urny.  Podobnie,  jak  w  pierwszym  etapie
głosowania, każdy uczeń będzie mógł oddać jeden głos, na jeden projekt. 

14. Trzy  projekty,  które  uzyskają  największą  liczbę  głosów,  zostaną  przeznaczone
do realizacji.


