
 
Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

HARMONOGRAM SBO 2023 
Termin Prace nad Szkolnym Budżetem Obywatelskim na 2022 i 2023 

31.01-28.02 Zamówienia i zakupy z poprzedniej edycji SBO 2022 

 

8-15 marca 

1.Wstępne opracowanie składu SZK 
2. Opracowanie projektu regulaminu ( +projekt zarządzenia burmistrza w 
sprawie konsultacji regulaminu SBO 2023 i powołaniu SZK) 
3. Opinia  radców  

22 marca – 4 kwietnia Oficjalne przekazanie zakupionych produktów dla szkół 

22 marca – 4 kwietnia Konsultacje Regulaminu SBO 2023 oraz uwagi dotyczące poprzedniej edycji 
(podczas przekazań) 

5-15 kwietnia Spotkania z dyrektorami-  ostateczne ustalenie składów Szkolnego Zespołu 
Koordynującego 

18-22 kwietnia  Sformułowanie ostatecznej wersji Regulaminu SBO 2023 (z uwzględnieniem 
uwag) 
-przygotowanie modułu SBO na stronę www.mragowo.pl 
 Przerwa wakacyjna 

Kwiecień/ maj Dni SBO – spotkania z uczniami w szkołach nt. szerzenia wiedzy i 
zainteresowania uczniów Szkolnym Budżetem Obywatelskim  

9 września  2022 (pon.) Ogłoszenie SBO 2023 (promocja, wszelkie narzędzia: radio, FB, strona, aplikacja 
Blisko)- PLAKAT 

21 września 2022 

START  składanie wniosków SBO 
2023 

Wsparcie przy tworzeniu projektów na etapie ich składania. 

 

21-30 września 2022 Stoiska w każdej szkole z Koordynatorką SBO 2023 i SZK w celu pomocy 
merytorycznej i wsparcia w pisaniu projektów 

do 12 października   2022  Przyjmowanie projektów zgłoszonych przez szkoły 

 Weryfikacja (formalna, merytoryczna) 

 Spotkania z zespołami w celu korekty wniosków  

 Przyjmowanie ostatecznych wersji wniosków 

26 października 2022 Publikacja złożonych projektów na stronie www.mragowo.pl 

 Uczniowie poznają  zadania, na które mogą głosować 

 Intensywna promocja zadań poddanych pod głosowanie  

9 listopada 2022 

START głosowania na projekty SBO 

Głosowanie  uczniów (za pomocą modułu zgodnie z w regulaminem) 

23 listopada 2022  Ogłoszenie wyników głosowania SBO na stronie, radio, Blisko ,FB 

grudzień 2022 Opracowanie realizacji projektów 
 

Styczeń -marzec 2023  Przeprowadzenie procedur w celu realizacji projektów 

 Spotkanie SZK- ewaluacja, podsumowanie edycji 

 Sprawozdanie do Rady Miejskiej 
Środki na zakupy przekazane szkołom 

 

  

http://www.mragowo.pl/
http://www.mragowo.pl/


 

Terminy przekazania zakupionych przedmiotów (wstępnie): 

Termin przekazania Szkoła Godzina 

22 marca (wt.) SP nr 1 ul. Kopernika 10.30 

24 marca (czw.) ZSS 10.30 

25 marca (pt.) ZS nr 2 10.30 

30 marca (śr.) SP nr 4 10.30 

31 marca (czw.) I LO 10.30 

1 kwietnia (pt.) ZOS Baza ul. Nadbrzeżna 13 10.35 

4 kwietnia (pon.) CKZiU 10.30 

6 kwietnia (śr.) SP nr 1 ul. Bohaterów Warszawy 10.30 

 


