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Idea WSPÓŁPRACA MIASTA
 Z MŁODYMI LUDŹMI

Jest to proces zaangażowania
Uczniów w życie Miasta i swojej
Szkoły. 
Narzędzie, dzięki któremu uczniowie
zarządzają budżetem, wyrażają swoją
opinię oraz określają co jest potrzebne
w ich placówce.



Projekt1.
Krok po kroku

Jak to wygląda? Kto może go złożyć?

zakup   |    wydarzenie   |    inicjatywa

www.szkolny.budzetobywatelski.com



Rejestracja
Uczniu, jeśli masz już pomysł i
chcesz go zgłosić - zarejestruj się
na stronie:
szkolny.budzetobywatelski.com.

Żeby to zrobić, zjedź na sam dół 
i kliknij Zaloguj się - Autor
projektu.
Podczas rejestracji podaj swoje
imię, nazwisko i maila.



Dodanie 
zadania

PANEL

Po rejestracji zobaczysz takie okno. Żeby
dodać zadanie kliknij analogicznie 
Dodaj zadanie



Dane adresowe

Bez tego punktu nie uda się
złożyć zadania. Wpisz tam
swoje dane, potwierdź
przyciskiem Zapisz.
Następnie znowu kliknij
Dodaj zadanie.



Projekt 
zadania

Chwilę przed tym etapem
ponownie wybierasz, której
szkoły będzie dotyczyło
zadanie i czy tworzy je kilka
osób.
Przechodzimy do projektu.

Opis powinien być czytelny,
oraz zawierać wyżej
wymienione punkty.

Określ, czy ma to być np.
korytarz przy sali nr 2 na 3
piętrze lub podwórko, plac,
boisko itp.



Koszty zadania

W tym punkcie nie zapomnij o kosztach montażu bądź innych związanych z realizacją pomysłu oraz
o pomnożeniu ceny przez ilość sztuk.



Lista
poparcia
Bardzo ważny dokument,
świadczący o tym, że inni popierają
Twój pomysł i chcą, by został on
zrealizowany.

Tu możesz wrzucić wizualizację lub
poglądowy obraz Twojego
pomysłu oraz zgody i decyzje, jeśli
wymaga on zgody na 
np. użyczenie terenu.
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Ta opcja jest dla Ciebie, jeśli
jeszcze będziesz wprowadzać
zmiany w projekcie, musisz
zdobyć brakujące dokumenty,
chcesz go skonsultować 
i nanieść poprawki.

Ta zaś, jak wszystko jest już
dopięte i masz pewność, że
projekt jest gotowy.



2. Głosowanie
Gdzie i jak głosować? 
Kto może to zrobić?

moduł    |    karta do głosowania    |    jednorazowy kod



                                               
GŁOSOWANIE
PRZEZ MODUŁ    

Po wybraniu opcji
Głosuj w górnym pasku
zakładek,  pojawi się
krótka informacja z
instrukcją. Każdy etap
głosowania jest jasny i
czytelny.                                                   



Krok 
po kroku

W tym miejscu będą dostępne
wszystkie projekty z każdej
szkoły. Pamiętaj, że możesz
zagłosować tylko na zadanie
dotyczące Twojej placówki.

To dobry moment, by upewnić
się, że wybrałaś/eś właściwy
projekt. Jeśli tak - poniżej
podaj swoje imię i nazwisko.         



Kartka 
z kodem
do 
głosowania

SBO 2022

Każdy z uczniów otrzyma
karteczkę z kodem 
i instrukcją głosowania od
swojego wychowawcy bądź
gospodarza klasy. 

Kod składa się z 14 znaków:
2 0 2 2 9 4 C - d 4 3 5 f t

Jest on jednorazowy 
i indywidulany dla każdego.
Jeśli ktoś chciałby go wpisać
drugi raz, strona wyświetli
komunikat, że ten kod został
już użyty.



Wersja
papierowa

www.szkolny.budzetobywatelski.com/do-pobrania

Głosuje się tym samym
kodem. 
Ważne! głosujesz tylko raz -
albo elektronicznie albo
papierowo. 



Dziękujemy!
Dominika Paula Brodzik i Małgorzata Lubowiecka


