
  
 
Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice! Nauczyciele! 

Czy możecie sobie wyobrazić, że w miejscu w którym teraz znajduje się mało przyjemna świetlica, 
zwykła stołówka i kilka niewykorzystanych pokoi, powstanie nowoczesna i wygodna przestrzeń do 
dyspozycji społeczności szkolnej?  

Miejsce, które da wytchnienie, pozwoli rozwijać zainteresowania i dzielić się umiejętnościami z 
innymi. Dotychczasowe pomieszczenia nabiorą zupełnie innego kształtu, powstaną dobrze 
wyposażone sale warsztatowe pozwalające na realizację kameralnych zajęć praktycznych np. 
kulinarnych, fotograficznych, przyrodniczych, graficznych, artys tycznych oraz przes tronna, 
odś wieżona s tołówka.  

Popołudniu zamieniając s ię w nieformalny domu kultury, integrujący s połecznoś ć lokalną ukryty pod 
nazwą OgroMiŚ - Ogrodowa Międzypokoleniowa Ś wietlica. Miejs ce dla ws zys tkich, którzy będą mieli 
czas  i ochotę podzielić s ię s woimi umiejętnoś ciami i zaangażowaniem.  

Więcej informacji w opis ie projektu https ://pbo23.um.poznan.pl/i/pbo23/propos al/158-
OgroMi%C5%9A__Ogrodowa_Mi%C4%99dzypokoleniowa_%C5%9Awie 

OgroMiś  już wkrótce może s tać s ię centrum nas zej Szkoły. W ramach Poznańs kiego Budżetu 
Obywatels kiego złożyliś my projekt, który dos tał s ię na lis tę pod nr VI.5. 

Mamy OGROMNĄ s zans ę na zwycięs two, mus imy tylko zebrać odpowiednią liczbę głos ów. J eżeli 
Nam s ię uda zdobędziemy grant w wys okoś ci 800 tys . zł., który poprawi jakoś ć funkcjonowania 
Nas zej S zkoły. 

Liczymy na Was ze ws parcie i zaangażowanie. J eżeli każdy uczeń nas zej s zkoły przekona 10 os ób do 
oddania głos u na nas z projekt powinniś my zapewnić s obie zwycięs two! 

Głos owanie trwa od 10.10.2022 do 31.10.2022 do godziny 12:00.  

J ak można oddać głos ?  

KROK 1. OTWÓRZ s tronę P OZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023 
https ://pbo23.um.poznan.pl/  

KROK 2. WEJ DŹ w zakładkę "Głos owanie" 

KROK 3. PRZEJ DŹ do projektów z kategorii: 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola 

KROK 4. ZAZNACZ VI.5 OgroMiŚ - Ogrodowa Międzypokoleniowa Ś wietlica 

KROK 5. ZJ EDŻ na dół s trony i wypełnij DANE GŁOSUJ ĄCEGO odhacz oś wiadczenia 

KROK 6. ODDAJ  SWÓJ  GŁOS klikając na zielony pros tokąt i potwierdź, wpis ując kod, który otrzymałeś  
s ms -em, 

  

Kto może oddać głos ?  

Na projekty mogą głos ować ws zys cy mies zkańcy P oznania. 

Nie ma limitów wiekowych, nie trzeba być również zameldowanym w P oznaniu. 

  

KONKURS !!! 

https://pbo23.um.poznan.pl/i/pbo23/proposal/158-OgroMi%C5%9A__Ogrodowa_Mi%C4%99dzypokoleniowa_%C5%9Awie
https://pbo23.um.poznan.pl/i/pbo23/proposal/158-OgroMi%C5%9A__Ogrodowa_Mi%C4%99dzypokoleniowa_%C5%9Awie
https://pbo23.um.poznan.pl/


Ws pólnie z Radą Rodziców ogłas zamy konkurs  na najwięks zą iloś ć zebranych głos ów. Klas a, która 
przekona najwięcej os ób do oddania głos u na nas z projekt otrzyma w nagrodę „Dzień pizzy”!  

Aby uczes tniczyć w rywalizacji należy wykonać s creen lub zdjęcie kodu potwierdzającego oddany 
głos , które nas tępnie przewodniczący klas y wpis uję na lis tę kodów.  

Wierzę, że nas za Społecznoś ć S zkolna jes t w s tanie s ię zmobilizować i ws pólnie os iągnąć cel! 

  

Do dzieła! 

  

Z wyrazami s zacunku,  

Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców 
 


