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

DZIELNICA

Nazwa dzielnicy, w
której realizowany jest
dany projekt.

Wola

Wola

Wola

OBSZAR

TYTUŁ PROJEKTU

Nazwa obszaru dzielnicy
(jeśli nie ma podziału na Nazwa projektu (bez
obszary, należy zostawić cudzysłowu).
pole puste).

Ulrychów/Odolany

LINK DO PROJEKTU

REALIZACJA PROJEKTU

Link do projektu
na stronie:
Opis stanu realizacji
www.app.twojbudzet.u
Harmonogram realizacji projektu, w tym opis działań, które należy podjąć w celu wykonania zadania.
projektu.
m.warszawa.pl

https://app.twojbud
Warsztaty artystyczne zet.um.warszawa.p
l/projekt/12825

Nowolipki +
Powązki

English is easy!
Edukacyjne
przedstawienia po
angielsku dla dzieci

Nowolipki +
Powązki

Moja zielona
Warszawa https://app.twojbud
interaktywne,
zet.um.warszawa.p
edukacyjne spacery
l/projekt/12194
przyrodnicze dla dzieci

https://app.twojbud
zet.um.warszawa.p
l/projekt/10629

luty
- przygotowanie ulotek oraz plakatów promujących zajęcia artystyczne,
- zakup materiałów plastyczno - artystycznych do prowadzenia zajęć,
- wybór instruktora prowadzącego zajęcia oraz podpisanie umowy,
marzec - czerwiec - I cykl warsztatów artystycznych (zajęcia będą odbywły się raz w tygodniu w piątki: zajęcia dla
dzieci od 14:30-16:00; zajęcia dla dorosłych od 16:00-17:30),
marzec - 4 warsztaty,
kwiecień - 3 warsztaty,
maj - 3 warsztaty,
czerwiec - 3 warsztaty, zorganizowanie wernisażu podsumowującego pierwszy cykl zajęć,
wrzesień - grudzień - II cykl warsztatów artystycznych,
wrzesień - 2 warsztaty,
październik - 4 warsztaty,
listopad - 4 warsztaty,
grudzień - 2 warsztaty, zorganizowanie wernisażu podsumowującego drugi cykl zajęć,
grudzień - zakończenie projektu,

luty
- ustalenia organizacyjne: wyznaczenie terminów spotkań, utworzenie regulaminu zapisów na wydarzenia,
- złożenie zapytania ofertowego na wybór realizatora przedstawień w języku angielksim dla dzieci,
marzec
- wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umów,
- promocja wydarzeń- umieszczenie na stronie internetowej szkoły, ulotki, plakaty
kwiecień - organizacja I przedstawienia,
czerwiec - organizacja II przedstawienia,
październik - organizacja III przedstawienia,
grudzień - organizacja IV przedstawienia, podumowanie i zakończenie projektu,

styczeń
- ustalenia organizacyjne: wyznaczenie terminów spotkań, utworzenie regulaminu zapisów na spacery,
- złożenie zapytania ofertowego na organizację spacerów edukacyjno -przyrodniczych oraz wybór najkorzystniejszej
oferty,
luty - zawarcie umowy z realizatorem spacerów,
- przygotowanie promocji wydarzeń - umieszczenie na stronie internetowej szkoły, ulotki, plakaty,
marzec-maj - realizacja spacerów wiosennych (spacery będą odbywać się w każdą sobotę tygodnia),
wrzesień - listopad - realizacja spacerów jesiennych (spacery będą odbywać się w każdą sobotę tygodnia),
grudzień - podsumowanie i zakończenie projektu,

LOKALIZACJA

Planowane terminy: rozpoczęcia i
zakończenia realizacji.

luty - grudzień 2018 r.

Numer działki i obrębu
oraz współrzędne.

Szkołą Podstawowa
nr 351, ul. Jana
Olbrachta 48/56,
01-111 Warszawa

luty - grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa
nr 222, Esperanto
7, 01-049
Warszawa

styczeń-grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa
nr 222, Esperanto
7, 01-049
Warszawa

DZIELNICA

Nazwa dzielnicy, w
której realizowany jest
dany projekt.

Wola

Wola

Wola

OBSZAR

TYTUŁ PROJEKTU

Nazwa obszaru dzielnicy
(jeśli nie ma podziału na Nazwa projektu (bez
obszary, należy zostawić cudzysłowu).
pole puste).

Nowolipki +
Powązki

Nowolipki +
Powązki

Nowolipki +
Powązki

LINK DO PROJEKTU

REALIZACJA PROJEKTU

Link do projektu
na stronie:
Opis stanu realizacji
www.app.twojbudzet.u
Harmonogram realizacji projektu, w tym opis działań, które należy podjąć w celu wykonania zadania.
projektu.
m.warszawa.pl

W olimpijskim blasku spotkania uczniów
https://app.twojbud
szkół podstawowych z zet.um.warszawa.p
utytułowanymi
l/projekt/12166
sportowcami

styczeń
- ustalenia organizacyjne- wyznaczenie terminów spotkań, utworzenie regulaminu zapisów na spotkania,
- złożenie zapytania ofertowego na realizację spotkań ze znanymi sportowcami oraz wybór najkorzystniejszej oferty,
luty
- zawarcie umów z wykonawcą na realizację spotkań,
- przygotowanie promocji wydarzeń - umieszczenie na stronie internetowej szkoły, ulotki, plakaty,
marzec - maj - realizacja spotkań wiosennych,
wrzesień - listopad - realizacja spotkań jesiennych,
grudzień - podsumowanie i zakończenie projektu,

Wielka nauka w
małym wydaniu –
czyli rosnę, uczę się i
zdobywam świat

https://app.twojbud
zet.um.warszawa.p
l/projekt/1234

styczeń
- ustalenia organizacyjne- wyznaczenie terminów spotkań, utworzenie regulaminu zapisów na zajęcia,
- złożenie zapytania ofertowego na realizację spotkań edukacyjno - naukowych oraz wybór wykonawcy spotkań,
luty
- zawarcie umowy na organizację spotkań,
- przygotowanie promocji wydarzeń: umieszczenie na stronie internetowej szkoły, ulotki, plakaty,
marzec - czerwiec - I cykl bloków tematycznych (spotkanie raz w miesiącu dla dwóch grup wiekowych),
wrzesień - listopad - II cykl bloków tematycznych (spotkanie raz w miesiącu dla dwóch grup wiekowych),
grudzień - podsumowanie i zakończenie projektu,

https://app.twojbud
zet.um.warszawa.p
l/projekt/11484

styczeń
- ustalenia organizacyjne- wyznaczenie terminów spotkań, utworzenie regulaminu zapisów na zajęcia,
- zawarcie umowy na realizację zajęć artystycznych,
luty
- przygotowanie promocji wydarzeń: umieszczenie na stronie internetowej szkoły, ulotki, plakaty,
marzec - czerwiec - realizacja zajęć artystycznych dla dzieci (zajęcia bądą odbywać się w soboty), zorganizowanie I
spektaklu teatralnego,
wrzesień - listopad - realizacja zajęć artystycznych dla dzieci (zajęcia będą odbywać się w soboty), zorganizowanie I
spektaklu teatralnego,
grudzień - podsumowanie i zakończenie projektu,

Sztuka kultury w
szkole - zajęcia
artystyczne dla dzieci

LOKALIZACJA

Planowane terminy: rozpoczęcia i
zakończenia realizacji.

Numer działki i obrębu
oraz współrzędne.

styczeń - grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa
nr 222, Esperanto
7, 01-049
Warszawa

styczeń - grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa
nr 222, Esperanto
7, 01-049
Warszawa

styczeń - grudzień 2018 r.

Szkołą Podstawowa
nr 222, Esperanto
7, 01-049
Warszawa

