
Młodzieżowy Budżet Obywatelski (MBO) 2021 – instrukcja dla szkół 

1. Kartę projektu składa grupa co najmniej 3 uczniów u opiekuna samorządu szkolnego w terminie:  

10-21 lutego 2021.  

2. Po etapie składania kart projektów dyrektor jest zobowiązany do powołania Kapituły,  

w skład której wchodzić będą: osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, opiekun samorządu 

uczniowskiego oraz 2 przedstawicieli samorządu uczniowskiego. 

3. Członkowie Kapituły podczas posiedzenia zapoznają się z wszystkimi złożonymi Kartami Projektu  

i rozpatrują je pod względem formalnym, zgodności ze statutem szkoły oraz możliwością realizacji 

w dobie pandemii. Akceptacja projektu następuje w wyniku głosowania członków Kapituły  

(aby projekt został zaakceptowany musi uzyskać bezwzględną większość głosów). Rozpatrywanie 

wniosków odbywa się w terminie: 22-25 lutego 2021. Kapituła niezwłocznie informuje uczniów  

o tym, które projekty zostały przez nią zaakceptowane.  

4. Do dnia głosowania w danej szkole uczniowie przeprowadzają promocję swoich zatwierdzonych 

przez Kapitułę projektów. 

5. W dniach 22-26 marca 2021 r. odbywa się głosowanie na projekty, które zostały zaakceptowane 

przez Kapitułę. W głosowaniu mają prawo wziąć wszyscy uczniowie szkoły. Z głosowania Kapituła 

sporządza protokół (który zawiera nazwę placówki, datę głosowania, skład Kapituły, listę projektów, 

które wzięły udział w głosowaniu, liczbę uczniów szkoły, liczbę oddanych głosów i ich ilościowy 

rozkład, wyszczególnienie projektów, które przekazane zostaną do realizacji, podpisy członków 

Kapituły, pieczątkę szkoły, podpis dyrektora). 

6. Do dnia 31 marca 2021 r. dyrektor ogłasza w szkole wyniki głosowania.  

7. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. na adres: mlodziezowarada@miasto.szczecin.pl szkoły przesyłają  

w formie skanów: 

 protokół z ogólnoszkolnego głosowania, 

 karty zwycięskich projektów.  

Uprzejmie prosimy o ujednolicony tytuł maila: „MBO – nazwa szkoły”.  

8. Na adres: mlodziezowarada@miasto.szczecin.pl prosimy także o zgłoszenie faktu zakończenia 

realizacji projektów. Mile widziane będzie przesłanie dodatkowo zdjęcia zrealizowanego projektu 

wraz z komentarzem. 

9. Realizacja zwycięskich projektów: do 25.06.2021 r. 

10. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa wszystkie działania muszą się 

odbywać z zachowaniem aktualnego reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole. Promocja 

projektów powinna odbywać się głównie w Internecie, a do przeprowadzenia głosowania 

wykorzystać można systemy komputerowe, z jakich szkoła korzysta na co dzień.  

11. Jednocześnie informujemy, że podstawą niniejszej instrukcji jest Zarządzenie Prezydenta w sprawie 

Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Można w nim znaleźć także wzory dokumentów oraz 

pełny harmonogram. 
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