
DZIELNICA OBSZAR TYTUŁ PROJEKTU LINK DO PROJEKTU LOKALIZACJA

Nazwa dzielnicy,    w 

której realizowany jest 

dany projekt.

Nazwa obszaru dzielnicy 

(jeśli nie ma podziału na 

obszary, należy zostawić 

pole puste).

Nazwa projektu (bez 

cudzysłowu).

Link do projektu 

na stronie: 

www.app.twojbudzet.u

m.warszawa.pl

Planowane terminy: rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji.

Numer działki i obrębu 

oraz współrzędne.

Wola Ulrychów/Odolany Warsztaty artystyczne

https://app.twojbudze

t.um.warszawa.pl/proj

ekt/12825

luty - grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa nr 

351, ul. Jana Olbrachta 

48/56, 01-111 

Warszawa

Wola Nowolipki + Powązki

English is easy! 

Edukacyjne 

przedstawienia po 

angielsku dla dzieci

https://app.twojbudze

t.um.warszawa.pl/proj

ekt/10629

luty - grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa nr 

222, Esperanto 7, 01-

049 Warszawa

Wola Nowolipki + Powązki

Moja zielona Warszawa - 

interaktywne, edukacyjne 

spacery przyrodnicze dla 

dzieci

https://app.twojbudze

t.um.warszawa.pl/proj

ekt/12194

styczeń-grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa nr 

222, Esperanto 7, 01-

049 Warszawa

Wola Nowolipki + Powązki

W olimpijskim blasku - 

spotkania uczniów szkół 

podstawowych z 

utytułowanymi 

sportowcami

https://app.twojbudze

t.um.warszawa.pl/proj

ekt/12166

styczeń - grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa nr 

222, Esperanto 7, 01-

049 Warszawa

styczeń - marzec

- ustalono harmonogram realizacji projektu,

- złożono zapytania ofertowe na wybór organizatora spacerów edukacyjno-przyrodniczych,

- zweryfikowano złożone oferty na realizację projektu,

- wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację projektu,

- przygotowano projekt umowy na organizację spacerów edukacyjno-przyrodniczych wraz z promocją wydarzeń,                                             - kwiecień                                                                                                                                                                                                        

- podpisano umowę na organizację cyklu 4 spotykań ze znanymi sportowcami oraz ludźmi sukcesu w dziedzinie sportu,pierwsze spotkanie planowane jest w 

miesiącu maju,                                                                                                                                                                            maj                                                                                                                                                                                                                       

- zaplanowane spotkanie ze znanym sportowcem nie odbyło się ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych, spotkaniem zostanie zrealizowane w 

innym terminie,

REALIZACJA PROJEKTU

HARMONOGRAM REALIZACJI  PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO  W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA 31.V. 2018 r. 

Opis stanu realizacji projektu. 

luty - marzec

- opracowano harmonogram realizacji projektu,

- złożono zapytania ofertowe na zakup materiałów i artykułów plastycznych,

- wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup materiałów i artykułów plastycznych oraz podpisano umowę,

- zrealizowano umowę na zakup materiałów i artykułów plastycznych do prowadzenia warsztatów artystycznych na kwotę 8947,66 zł,

- wykonano ulotki promujące projekt,

- promocja projektu na stronie internetowej szkoły oraz w środowisku lokalnym,

- przeprowadzono zapisy osób chętnych do udziału w warsztatach artystycznych,

- podpisano umowę zlecenie. na prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie III-VI br.

- podpisano umowę zlecenie na usługę sprzątania pomieszczenia szkoły po zajęciach warsztatowych w okresie III-VI br. 

- zrealizowano 5 zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz 5 zajęć warsztatowych dla dorosłych z zakresu: malarstwa akwarelowego, malowania 

pisanek wielkanocnych oraz rysunku ołówkiem i węglem,                                                                                                                           - kwiecień                                                                                                                                                                                                                                   

- zrealizowano 3 warsztaty dla dzieci oraz 3 warsztaty dla dorosłych z rysunku węglem oraz z wyplatania papierowej wikliny,                                                   

maj                                                                                                                                                                                                                        - zrealizowano po 3 

warsztaty z ceramiki dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych, 

luty - marzec

- ustalono harmonogram realizacji projektu,

- złożono zapytania ofertowe na wybór realizatora przedstawień teatralnych w języku angielskim dla dzieci,

- zweryfikowano złożone oferty na realizację projektu,

- wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację projektu,

- przygotowano projekt umowy na organizację przedstawień teatralnych wraz z promocją wydarzeń,                                                               - kwiecień                                                                                                                                                                                                                

- ustalono termin pierwszego  przedstawienie pt: " Świat emocji "  na dzień 12.05.br.                                                                                                          maj                                                                                                                                                                                                                       

- dnia 12.V.br. odbyło się zaplanowane przedstawienie " Świat emocji" w języku angielskim w podziale na uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VII,

styczeń - marzec

- ustalono harmonogram realizacji projektu,

- złożono zapytania ofertowe na wybór organizatora spacerów edukacyjno-przyrodniczych,

- zweryfikowano złożone oferty na realizację projektu,

- wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację projektu,

- przygotowano projekt umowy na organizację spacerów edukacyjno-przyrodniczych wraz z promocją wydarzeń,                                    - kwiecień                                                                                                                                                                                                                         

- dnia 21.04. br. zorganizowano dla uczniów szkoły oraz dla  dzieci spoza szkoły spacer edukacyjno-ekologiczny po prawym brzegu Wisły, który  położony 

jest  na obszarze Natura 2000,                                                                                                                                                                maj                                                                                                                                                                                                                            

- zaplanowany spacer został odwołany ze względu na złe warunki atmosferyczne, zostanie zrealizowany w innym terminie,

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12825#
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12825#
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12825#


DZIELNICA OBSZAR TYTUŁ PROJEKTU LINK DO PROJEKTU LOKALIZACJA

Nazwa dzielnicy,    w 

której realizowany jest 

dany projekt.

Nazwa obszaru dzielnicy 

(jeśli nie ma podziału na 

obszary, należy zostawić 

pole puste).

Nazwa projektu (bez 

cudzysłowu).

Link do projektu 

na stronie: 

www.app.twojbudzet.u

m.warszawa.pl

Planowane terminy: rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji.

Numer działki i obrębu 

oraz współrzędne.

REALIZACJA PROJEKTU

Opis stanu realizacji projektu. 

Wola Nowolipki + Powązki

Wielka nauka w małym 

wydaniu – czyli rosnę, 

uczę się i zdobywam 

świat

https://app.twojbudze

t.um.warszawa.pl/proj

ekt/1234

styczeń - grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa nr 

222, Esperanto 7, 01-

049 Warszawa

Wola Nowolipki + Powązki

Sztuka kultury w szkole - 

zajęcia artystyczne dla 

dzieci

https://app.twojbudze

t.um.warszawa.pl/proj

ekt/11484

styczeń - grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa nr 

222, Esperanto 7, 01-

049 Warszawa

styczeń - kwiecień

- ustalono harmonogram realizacji projektu,

- złożono zapytania ofertowe na realizację spotkań edukacyjno-naukowych,

- trwa weryfikacja złożonych ofert na realizację projektu,                                                                                                                                                maj                                                                                                                                                                                                                               

- kontynuacja weryfikacji złożonych ofert,

styczeń - marzec

- ustalono harmonogram realizacji projektu,

- złożono zapytania ofertowe na realizację zajęć artystycznych,

- zweryfikowano złożone oferty na realizację projektu,

- wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację projektu,

- przygotowano projekt umowy na realizację zajęć artystycznych,                                                                                                                        - kwiecień                                                                                                                                                                                                                       

- ustalono terminy warszatatów i zajęć artystycznych oraz termin przedstawienia,                                                                                                         maj                                                                                                                                                                                                                         

- podpisano umowę na organizację warsztatów artystycznych i spektakli teatralnych,                                                                                                                    - 

w dniach 22-24 V. br. zrealizowano warsztaty artystyczne z zakresu : dramy,tworzenia kostiumów, masek, wspólne muzykowanie,                                                      

- wyznaczono termin przedstawienia zamykającego warsztaty artystyczne,


