
 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę 

 

Sprawozdanie dyrektora szkoły do  

 

Gminy Bochnia 

(organ prowadzący szkołę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(pieczęć szkoły) 

 

 

 

.....………………………………………… 

(numer sprawozdania) 

 

 

………………………………………………

. 

(data wpływu sprawozdania do organu 

prowadzącego szkołę) 

 

SPRAWOZDANIE1 

 

Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie 

(nazwa szkoły) 

  

 

z realizacji wycieczki dofinansowanej w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę  

w roku 2021  

 

 

 

CZĘŚĆ I - DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY 

1 Pełna nazwa szkoły  Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema  w Pogwizdowie 

2 Adres 
Ulica, numer: Pogwizdów 26 

Kod pocztowy, miejscowość: 32-700 Bochnia 

Województwo: małopolskie 

3 Telefon 14 6104055 

4 Adres do 

korespondencji2 

Ulica, nr domu, nr lokalu:  

Kod pocztowy, miejscowość:  

Województwo:  

5 E-mail pogwizdow@szkolagminabochnia.pl 

6 

Osoba upoważniona 

do składania 

wyjaśnień 

i uzupełnień 

dotyczących 

sprawozdania 

Imię i nazwisko: Renata Stokłosa 

Tel. kontaktowy: 14610-40-55 

E-mail: pogwizdow@szkolagminabochnia.pl 

                                                           
1 Sprawozdanie należy sporządzić dla każdego złożonego wniosku (jeden wniosek dotyczy jednej wycieczki) 
2 Proszę wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż podany w pkt 2. 



CZEŚĆ II – OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA 

7 
Kategoria wiekowa 

uczniów 3 

  X uczniowie klas I-III w szkole podstawowej 

 

8 
Czas trwania 

wycieczki 4 

 jednodniowa (data wycieczki: 23 listopada 2021r.) 

 

9 
Zrealizowana trasa 

wycieczki  

Proszę wskazać zrealizowane punkty edukacyjne wybrane z katalogu 

wskazanego na stronie internetowej MEiN 5 (adekwatnie do czasu 

trwania wycieczki) 

1. Nowy Wiśnicz- zespół architektoniczno- krajobrazowy 

2. Bochnia- kopalnia soli 

 

10 
Liczba uczestników 

wycieczki (uczniów) 

37 

11 
Liczba opiekunów 

wycieczki 

3 

12 

Opis działań 

zrealizowanych w 

ramach zadania, w 

tym informacja na 

temat problemów 

trudności związanych 

z jego realizacją  

(max. 1800 znaków)  

Program wycieczki zakładał zwiedzanie dwóch miejsc w ciągu jednego 

dnia .  

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Zamku w Nowym 

Wiśniczu. Wraz z przewodnikiem uczniowie spacerowali po potężnej 

siedemnastowiecznej twierdzy . Następnie „Bastion VR”- czyli podróż po 

wiśnickim zamku w technologii VR- 360°; to „Trasa Nietoperza” od 

podziemnego dziedzińca na szczyt bastionu południowo-zachodniego. 

Kolejny punkt programu w trakcie pobytu na Zamku w Nowym Wiśniczu 

to „warsztaty alchemiczne”, na które składały się doświadczenia. Dzieci  

na naturalnych składnikach przeprowadzały eksperymenty, a wykonane 

m.in. perfumy zabierały jako podarunek do domu. 

Kolejny punkt programu to Kopalnia Soli w Bochni, która jest wpisana 

na listę UNESCO.  Tam wraz z przewodnikami wyruszyli w podróż: 

poznawali bogatą historię kopalni, aby na końcu przybyć  na spotkanie 

ze Skarbnikiem. Podziemna Ekspozycja Multimedialna sprawiła, że 

zwiedzanie miało charakter podróży w czasie. Podróż przez historię 

górnictwa solnego rozpoczęła się w epoce panowania księcia Bolesława 

Wstydliwego i księżnej Kingi. Później spotkania z polskimi królami, 

żupnikami genueńskimi, a także duchem mnicha cystersa stanowiły 

niecodzienną lekcje historii. Przestawione w ten sposób informacje 

utrwalają się na dłużej i są wyjątkowym uzupełnieniem wiedzy. Na 

zakończenie każde dziecko otrzymało od Skarbnika podarunek - 

woreczek soli. Wszyscy radośni, uśmiechnięci i z bagażem pięknych 

wrażeń i wiedzy wrócili do Pogwizdowa. 

 

                                                           
3 zaznacz właściwe 
4 zaznacz właściwe 

* niewłaściwe skreślić 
5 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske


CZĘŚĆ III - PONIESIONE KOSZTY ZADANIA 

 

L.p. Kategoria kosztu 

 

Liczba 

szt. 
Poniesiony koszt 

1 Koszty przejazdu 1 
500 zł 

2 Bilety wstępu 37 
3108 zł 

3 Usługa przewodnicka 2 
360 zł 

4 Zakwaterowanie  
 

5 Wyżywienie  
 

6 Ubezpieczenie uczestników wyjazdu   

Poniesione koszty w zł 3968 zł 100% 

w tym:  

W ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN w zł 3 174 zł 80% 

Z finansowego wkładu własnego w zł    794  zł 
20% 

Wartość wkładu własnego niefinansowego w zł  

 

Załączniki:  

1) Zdjęcia z każdego punktu edukacyjnego ujętego we wniosku o dofinansowanie (min. 1, 

max.5)  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGWIZDOWIE Nowy Wiśnicz- zespół architektoniczno- 

krajobrazowy 

 



 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGWIZDOWIE Bochnia- kopalnia soli 
 

 
 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że uzyskałem odpowiednie zgody w związku z przekazaniem zdjęć 

stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania, w szczególności w zakresie zgody 

na korzystanie z wizerunku osób. 

 

 

……………………………….. 

Miejsce i data 

 

 

……………………………….. 

Podpis dyrektora szkoły i pieczęć imienna6 

                                                           
6 Pieczęć nie jest wymagana w przypadku złożenia sprawozdania w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

ePUAP 



 

 

 

INFORMACJE ORGANU PROWADZĄCEGO 

Rodzaj zadania 
Całkowity 

koszt w zł  

Przyznana 

kwota wsparcia 

finansowego 

z MEiN 

Kwota 

wykorzystanego 

wsparcia 

finansowego z 

MEiN 

Wysokość 

finansowego 

wkładu 

własnego 

Wycieczka edukacyjna 
    

Niefinansowy wkład własny 

- opis 

 

- wartość 

 

 

 

 


