
 
 

  

                                                  

OFERTA REALIZACJI PROJEKTU DOTACYJNEGO REALIZOWANEGO W 
RAMACH PROGRAMU WSPARCIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH  

#SU-w-ak 

 
Tytuł 

projektu: 
Świąteczne Spotkania Integracyjne 

 

Obszar 
projektu  
(zaznacz 

właściwy) 

 integracja społeczności uczniowskiej; 
□ edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia;  
□ kultura; 
□ ekologia; 
□ zdrowy tryb życia;  
□ promocja przedsiębiorczości; 
□ działalność charytatywna; 
□ współpraca ze społecznością lokalną. 

 
 
I. PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE I WNIOSKODAWCACH 
 
I.1. Zespół projektowy: 
 

Szkoła: Adres: Telefon: 

Liceum Ogólnokształcące nr 199 ul. Szkolna 12, 99-
999 Kraków 

12 565 76 44 

 
Opiekun samorządu uczniowskiego/ nauczyciel: 

Imię i nazwisko: Adres e-mail: Telefon: 

Jan Kowalski kowalski@gmail.com 555 777 666 

Małgorzata Nowakowska nowakowska@hotma
il.com 

111 222 333 

 
Członkowie/członkinie samorządu uczniowskiego zaangażowani w realizację projektu: 

Lp. Imię i nazwisko: Adres e-mail: Telefon: 

1. Janina Kowalik kowalik@gmail.com 998 998 998 

2. Anna Nowak nowak@gmail.com 333 222 1111 

3.    

 
I.2 Czas realizacji projektu: 
Napiszcie, kiedy zamierzacie zrealizować Wasz projekt: 

Od: 
07.12.2020 

Do: 
18.12. 2020 



 
 

  

                                                  

 
 

I.3 Miejsce realizacji projektu: 
Napiszcie gdzie Wasz projekt będzie realizowany - w jakiej instytucji, jaki obszar obejmie, jaką 
dzielnicę itp.?:  

 
Liceum Ogólnokształcące nr 199, Dzielnica XXX w Krakowie 

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

II.1 Krótki opis problemów i potrzeb : 
Napiszcie dlaczego chcecie zrealizować taki, a nie inny projekt? Jakie problemy chcecie za jego 
pomocą rozwiązać? Jakie są potrzeby odbiorców Waszego projektu? Skąd dowiedzieliście się o tych 
problemach? – możecie posłużyć się analizą SWOT 
 
Chcemy zorganizować Świąteczne Spotkania Integracyjne, ponieważ mamy mało okazji do 
wspólnego spędzania czasu po lekcjach.  Wybuch epidemii Covid-19 sprawił, że nie mogliśmy  
bliżej się poznać, dlatego integracja chociaż z rówieśnikami z równoległych klas będzie dla nas 
wartościowa.  Spotkania odbędą się zgodnie z zasadami sanitarnymi.  

 
II.2 Odbiorcy projektu: 
Opiszcie Waszą grupę docelową - dla kogo zamierzacie zrealizować projekt, kto weźmie w nim 
udział i kto na nim skorzysta? Napiszcie ile osób obejmie projekt i napiszcie krótko kim są te osoby, 
co je łączy, co charakteryzuje?  
Wszyscy uczniowie naszej szkoły - w sumie około 150 osób z klas 1-3 oraz chętni nauczyciele. 

 
II. 3 Cel projektu: 
Opiszcie, jaki cel stawiacie sobie w Waszym projekcie? Co chcecie osiągnąć? Pamiętajcie, że cel 
powinien być konkretny i szczegółowy.  
 
Naszym celem głównym jest integracja 150 uczniów naszej szkoły z tych samych roczników, 
poprzez organizację 3 spotkań świątecznych (po 1 dla każdego rocznika) między 14 a 18 grudnia 
2020r.  
 
Cele szczegółowe : 

1. Poznanie różnych zabaw integracyjnych i wspólne spędzenie czasu. 
2. Wprowadzenie uczniów w atmosferę Świąt poprzez warsztaty m.in. z robienia ozdób 

świątecznych, wspólne śpiewanie kolęd i  piosenek świątecznych, zabawy taneczno-
ruchowe, gry tj. tajemnicza skarpeta Mikołaja, wybuchowy prezent.  

 
II.4 Działania jakie podjęte będą w ramach projektu: 
Opiszcie, jakie działania podejmiecie aby zrealizować założone cele? Co dokładnie będzie się działo w 



 
 

  

                                                  

projekcie? Jeśli Wasz projekt jest złożony podzielcie działania na główne etapy.   

1. Przygotowanie we współpracy z samorządem szkolnym lub samorządami klasowymi 
programu spotkań: gier, warsztatów, zabaw. 

2. Zakup: materiałów, sprzętu, przekąsek. 
3. Promocja wydarzeń wśród uczniów – rozwieszenie plakatów, informacja przekazywana 

przez radiowęzeł szkolny, spotkania z samorządami klasowymi. 
4. Przeprowadzenie 3 świątecznych spotkań integracyjnych (warsztaty m.in. z robienia ozdób 

świątecznych, wspólne śpiewanie kolęd i  piosenek świątecznych, zabawy taneczno-
ruchowe, gry tj. tajemnicza skarpeta Mikołaja, wybuchowy prezent). 

5. Przygotowanie relacji i sprawozdania z realizacji projektu. 
 

 
II. 5 Efekty projektu: 
Opiszcie, jakie efekty będzie miał Wasz projekt, co się zmieni w wyniku jego realizacji? Podzielcie je 
na rezultaty twarde - policzalne (ilość spotkań, imprez, warsztatów, rozdanych ulotek itp., liczbę 
uczestników waszych spotkań itp.) oraz rezultaty miękkie, takie jak wzrost wiedzy, umiejętności, 
rozwój postaw, poprawę integracji itp.    
Rezultaty twarde: 

− 3 świąteczne spotkania integracyjne dla 150 uczniów z klas 1-3, 
− Sprzęt nagłośnieniowy (1 zestaw). 

 
Rezultaty miękkie: 

− Wzrost integracji uczniów z klas 1-3, 
− Poznanie różnych zabaw i gier świątecznych, 
− Polepszenie relacji między uczniami w szkole. 

 
III. HARMONOGRAM PROJEKTU 
Opiszcie w jakich terminach zamierzacie zrealizować poszczególne działania w projekcie. W razie 
potrzeby dodajcie do tabeli kolejne wiersze: 
 

Działanie 
Termin 

od do 
Przygotowanie programu spotkań: gier, warsztatów, 
zabaw. 

07.12.2020r. 08.12.2020r. 

Zakup: materiałów, sprzętu, przekąsek. 09.12.2020r. 16.12.2020r. 

Promocja wydarzeń wśród uczniów. 09.12.2020r. 16.12.2020r. 

Przeprowadzenie 3 świątecznych spotkań 
integracyjnych. 

14.12.2020r. 16.12.2020r. 

Przygotowanie relacji i sprawozdania z realizacji 
projektu. 

16.12.2020r. 18.12.2020r. 

 
IV. BUDŻET 
Opiszcie co musicie kupić lub za co musicie zapłacić by zrealizować Wasz projekt. Pamiętajcie, że 
dotacja może być przeznaczona tylko na te wydatki, które są absolutnie niezbędne do realizacji 



 
 

  

                                                  

Waszego projektu i które jednocześnie są racjonalnie skalkulowane. W razie potrzeby dodajcie do 
tabeli kolejne wiersze. W tej tabeli wpiszcie tylko koszty, które planujecie ponieść z dotacji. 
 

Lp. 

Opis wydatku: 
np. poczęstunek na spotkaniu 

integracyjnym: woda i 
drożdżówka 

Jednostka 
miary: 

np. porcja 

Ilość 
jednostek: 

np. 15 

Koszt 
jednostkowy: 

np. 3,00 zł 

Koszt 
łączny: 

np. 45,00 zł 

1 Sprzęt nagłośnieniowy zestaw 1 1000,00 zł 1000,00 zł 

2 Materiały na warsztaty 
(materiały plastyczne, 
tusz do drukarki) 

pakiet 1 500,00 zł 500,00 zł 

3 Przekąski (napoje i 
słodycze) 

osoba 150 3,30 zł 495,00 zł 

4 --------------     

5 --------------     

… --------------     

Całkowity koszt realizacji projektu: 1995,00 zł 

 
V. OŚWIADCZENIA 
 
Oświadczamy, że (proszę zaznaczyć te, które dotyczą Waszego projektu): 
 

 wszystkie podane wyżej informacje są prawdziwe, 

 w realizację projektu zaangażowany będzie opiekun samorządu uczniowskiego, 

 organy samorządu uczniowskiego zostały poinformowane o projekcie i w miarę możliwości  
zaangażowane w jego realizację, 

 deklarujemy gotowość do realizacji powyższego projektu zgodnie z opisanym 
harmonogramem i budżetem, z zachowaniem najwyższej staranności i z dbałością o jak 
najlepsze efekty podjętych działań, 

 nie będziemy pobierać żadnych opłat od uczestników naszego projektu, 

 powyższy projekt nie był wcześniej rozpoczęty lub realizowany przez szkołę,  

 powyższy projekt nie wynika z rocznego planu szkoły, 

 powyższy projekt nie jest akcją organizowaną przez inne podmioty współpracujące ze 
szkołą, np. organizacją pozarządową lub młodzieżowym domem kultury, 

 projekty jest przygotowany z inicjatywy samorządu uczniowskiego i realizowany w 
głównej mierze według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem. 

 

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania szkoły 
 

Imię i nazwisko, funkcja:____________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
(data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 


