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SPRAWOZDANIE  
z wykonania projektu „Odkrywam Małopolskę”  

realizowanego w 2021 roku 
 
 

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie 
 

Część I.  
Sprawozdanie merytoryczne 
 
1. Opis wykonania projektu (uwzględniający m.in.: przebieg i formę wycieczki, miejsce 

realizacji projektu, liczbę uczestników, z podaniem szkół i klas oraz programu 
każdej zorganizowanej wycieczki, itp.): 

 
Wycieczka dwudniowa do Zakopanego odbyła się w dniach 18 – 19 października 2021r. 

W wycieczce wzięło udział 55 uczniów z klas 4-8. 

 

Program wycieczki: 

1 dzień: 

- wyjście nad Morskie Oko, 

- Warsztaty w Muzeum Oscypka 

- Zakwaterowanie, obiadokolacja, gry i zabawy integracyjne, nocleg w hotelu Limba 

2 dzień:  

- śniadanie i wykwaterowanie z obiektu,  

- zwiedzanie Zakopanego (skocznia narciarska – z zewnątrz, Cmentarz na Pęksowym 

Brzyzku, Krupówki, Sanktuarium na Krzeptówkach),  

- czas na zakup pamiątek,  

- pobyt w basenach termalnych – Chochołowskie Termy - pobyt 3 godzinny ,  

- powrót w godzinach wieczornych 

 
2. Harmonogram wykonania projektu, z podaniem daty dziennej każdej zrealizowanej 

wycieczki: 
 

Termin realizacji projektu: 11.10.2021 do 29.10.2021 w tym termin zrealizowania wycieczki: 

18.10.2021 do 19.10.2021 

Harmonogram wykonania projektu: 

- poinformowanie uczestników o planowanej wycieczce i  jej programie 

- zebranie pisemnych zgód oraz środków finansowych od rodziców uczniów 

- ustalenie opiekunów wycieczki (5 nauczycieli) 

- przygotowanie uczestnikom listy niezbędnych rzeczy do wycieczki górskiej 

- prelekcja pt. „Jak przygotować się do wycieczki górskiej” oraz zapoznanie uczniów              

z  regulaminem 

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji (karta wycieczki, lista uczestników) 

- wycieczka do Zakopanego 18-19 października 2021r.-  realizacja programu 

- podsumowanie realizacji projektu- przygotowanie sprawozdania 
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3. Zakładane rezultaty realizacji projektu: 
 
- poznanie środowiska przyrodniczego Zakopanego, tradycji, zabytków kultury i historii 

oraz wzbogacenie wiedzy o tym regionie górskim,  

- poznanie Zakopanego jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne oraz przyjaznego 

dla uprawiania rekreacji i sportu,  

- upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody,  

- zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu,  

- poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,  

- integracja uczniów. 

 

1. Zestawienie wydatków 

 

Oświadczam(-my), że: 
1) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne  

z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
2) w zakresie związanym z realizacją projektu, w tym z gromadzeniem, 

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem 
ich do systemów informatycznych, osoby, których dane te dotyczą, złożyły 
stosowne oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie  
i przekazywanie danych osobowych na rzecz Gminy oraz w zakresie dokumentacji 
zdjęciowej na rzecz Przekazującego w związku z rozliczeniem pomocy finansowej 
oraz, że Przyjmujący przekazał w imieniu Przekazującego klauzulę informacyjną, 
o której mowa w art. 14 RODO; 

 
 
.................................................................................................................................... 

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY 

 
 

Lp. 
 
 

Nazwa wydatku np. Wycieczka do Zakopanego 
Wartość 
wydatku 

(wycieczki) 

Kwota 
z pomocy 
finansowej 

Województwa 
Małopolskiego  

(w zł) 
 
 

Kwota z wpłat 
rodziców 

 
1. 
 

Wycieczka do Zakopanego 15 400,00 10 780,00 4 620,00 


