Szanowni Państwo,
przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form
i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej
dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego
„Niepodległa”.
Wszystkie pola są edytowalne i w razie braku miejsca podlegają rozszerzeniu .

(pieczęć szkoły1)

Wniosek
dyrektora szkoły1 do organu prowadzącego
o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018
na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań
związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

poświadczenie przez organ prowadzący szkołę złożenia wniosku 2 przez szkołę

……………………………………………
(numer i data wpływu)
Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres poczty elektronicznej:
Publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły
ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej, liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego gimnazjum oraz młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwane dalej
„szkołami”.
2 Wypełnia organ prowadzący szkołę.
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DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY
1.
2.

Pełna nazwa szkoły
Adres siedziby

3.
4.

Numer telefonu
Adres poczty
elektronicznej szkoły

1.

Opis grup odbiorców
zadania

2.

Zakładane cele realizacji
zadania

3.

Sposób, formy3 i miejsce
realizacji zadania

4.

Opis i harmonogram
realizacji
poszczególnych działań
objętych zadaniem
Zakładane rezultaty

Ulica, numer:
Kod pocztowy, miejscowość:
Województwo:

OPIS ZADANIA

5.

6.

7.

Informacja
o doświadczeniu
i osiągnięciach szkoły
w zakresie edukacji
historycznej,
patriotycznej
lub obywatelskiej
Informacja o zakresie
współpracy szkoły
ze środowiskiem
lokalnym dotyczącej
realizacji zadania

Obowiązkowe formy: 1) wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości
przygotowana przez uczniów oraz 2) wycieczka związana tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami
oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. Nieobowiązkowe działania np. koncerty, inscenizacje,
rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe.
3
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l.p.

KOSZTORYS z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania
Rodzaj kosztu/pozycja
Koszt
Jednostka
Liczba
Koszt całkowity
jednostkowy
jednostek

Wnioskowana
kwota wsparcia
finansowego4

1.
2.
3.
4.
5.

Razem (suma kwot z powyższych pozycji)
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego
(od 3 000 zł do 10 000 zł)
Wysokość kwoty wymaganego finansowego wkładu własnego organu
prowadzącego – nie mniej niż 20%
Razem:

4

……………….%
……………….%
100%

Ogólna kwota wsparcia finansowego od 3.000 zł do 10.000 zł

3

Wniosek złożony z inicjatywy5:
 dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego,
 rady pedagogicznej,
 rady rodziców,
 samorządu uczniowskiego.

………………………………..
Miejscowość i data

………………………………..
Podpis dyrektora szkoły lub innej osoby
upoważnionej do reprezentowania szkoły

Adnotacje organu prowadzącego szkołę6:

5
6

Należy zaznaczyć właściwe
Pole nieobowiązkowe

4

5

