
PROTOKÓŁ 

Wyniki głosowania w Szkolnym Budżecie Obywatelskim 2019 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu 

 

1. Informacje 

Głosowanie odbyło się w dniach 26-27 listopada 2019 roku. W tych dniach 

uczniowie zaangażowani w projekt chodzili do różnych oddziałów naszej Szkoły, 

poprzez zaplanowany wcześniej harmonogram. Wchodząc do sal tłumaczyli uczniom 

zasady oddawania głosów, a następnie rozdawali wcześniej przygotowane karty do 

głosowania. Następnie zbierali je i udawali się do kolejnych oddziałów. 

2. Poprawność głosu 

Głos uznawany był za poprawny wtedy, gdy był wypełniony zgodnie z 

instrukcją. Wskazywała ona, że aby zagłosować należy umieścić znak „x” w 

odpowiednich miejscach. Instrukcja umieszczona była na dole każdej karty do 

głosowania. 

Aby głos był ważny, można było wskazać jeden z trzech projektów dużych i 

jeden projekt mały. Jednakże taki, gdzie zaznaczona została tylko jedna kratka w 

projekcie dużym lub małym, z pominięciem drugiego z nich, też był uznawany za 

ważny. 

Nieważnymi głosami uznano te, które były wypełnione poprzez niepoprawne 

zaznaczenie kratki, a także te gdzie była większa liczba zaznaczonych kratek lub nie 

umieszczono znaku w żadnej. 

3. Lista projektów dużych, wraz z poprawnie oddanymi głosami. 

1. Zakup worków/puf przeznaczonych do wygodniejszego spędzania wolnego 

czasu dla uczniów do szkolnej świetlicy. Ilość głosów ważnych – 72 

2. Zakup mniejszych worków/puf, ale w większej ilości, przeznaczonych do 

wygodniejszego spędzania przerw dla uczniów do szkolnego holu. Ilość 

głosów ważnych – 211 

3. Zakup większych worków/puf, ale w mniejszej ilości, przeznaczonych do 

wygodniejszego spędzania przerw dla uczniów do szkolnego holu. Ilość 

głosów ważnych – 102 

 

 



4. Zwycięski projekt duży 

W kategorii projekt duży (do 600 zł) wygrała inicjatywa numer 2 - Zakup 

mniejszych worków/puf, ale w większej ilości, przeznaczonych do wygodniejszego 

spędzania przerw dla uczniów do szkolnego holu, zdobywając 211 ważnych głosów. 

5. Lista projektów małych, wraz z poprawnie oddanymi głosami. 

1. Zakup naklejek z tabliczką mnożenia na szkolne schody. Ilość głosów 

ważnych – 333 

6. Zwycięski projekt mały 

W kategorii projekt mały (do 400 zł) wygrała inicjatywa numer 1 - Zakup 

naklejek z tabliczką mnożenia na szkolne schody, zdobywając 333 ważne głosy. 

7. Podsumowanie głosowania 

Po liczeniu głosów, które odbyło się w dniu 28 listopada 2019 roku, możemy 

stwierdzić, że większość uczniów oddała głos poprawnie. Z uwagi jednak na charakter 

głosowania (tzw. „urna chodząca”), a także wczesny termin, nie udało się jednak 

wykonać zdjęć z samego głosowania wśród uczniów.  

Projekt był odebrany przez społeczność szkolną bardzo pozytywnie i z 

pewnością kiedy pojawią się w budynku zrealizowane zwycięskie projekty, będą one 

bardzo dobrze odebrane. 

 

 

 

 

 Protokół sporządził i przygotował 

 p. Tomasz Serej 

 Opiekun Szkolnego Klubu Młodego Obywatela 

 


