
 

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 IV-VIII w szkole podstawowej 

 

8 
Czas trwania 

wycieczki 4 

 jednodniowa (data wycieczki: 08 grudnia 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. Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe zbiory sztuki. 

2. Kraków - historyczny zespół miasta. 

10 
Liczba uczestników 

wycieczki (uczniów) 

56 

11 
Liczba opiekunów 

wycieczki 

4 

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 wycieczki było zwiedzanie Zamku 

Królewskiego na Wawelu. Wycieczka  rozpoczęła się zatem już na 

Wałach Wiślanych, gdzie przewodnik przedstawił historię powstania 

zamku. Opisał jego wieże: Zygmuntowską, Zegarową, Srebrnych 

Dzwonów. Uczestnicy zobaczyli również Smoczą Jamę i pomnik Smoka 

Wawelskiego. Po przekroczenie progu Katedry Wawelskiej zwrócono 

uwagę uczniów na barokową Konfesję Św. Stanisława, w kształcie 

srebrnej trumny, projektu włoskiego architekta G. Trevano. Następnie 

odbyli spacer po wnętrzu kościoła. Oglądali średniowieczne nagrobki 

królewskie w formie sarkofagów z wyrzeźbionymi podobiznami 

władców: W. Łokietka, K. Wielkiego, W. Jagiełły, K. Jagiellończyka. W 

trakcie spaceru po katedrze uczniowie oglądali XIV w.  gotycki krucyfiks 

tzw. Krzyż  Królowej Jadwigi. Przez kraty obejrzeli Kaplicę 

Zygmuntowską, tzw. perłę renesansu, zaprojektowaną przez Bartolomeo 

Berecciego. Kaplica kryje nagrobki ostatnich królów z dynastii 

Jagiellonów. Uczniowie mogli również zobaczyć Kaplicę Wazów, która 

zawiera epitafia wszystkich męskich potomków polskiej linii Wazów, 

Kaplicę Świętokrzyską, Kaplicę Świętej Trójcy tzw. Kaplicę Królowej 

Zofii z postaciami słynnych Polaków. W trakcie zwiedzania zamku 

uczniowie mogli wyjść na wieżę, w której od XVI w. wisi Dzwon 

Zygmunta. Po zejściu z wieży udali się do Krypty Wieszczów - A. 

Mickiewicza, J. Słowackiego, C.K. Norwida, F. Chopina, a potem do 

Grobów Królewskich, które znajdują się w kryptach pod katedrą.  

Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie miasta Kraków pod 

względem historycznym, dlatego też uczniowie ze Wzgórza 

                                                           
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


Wawelskiego udali się pod Okno Papieskie, a stamtąd na Rynek Główny, 

gdzie przewodnik przedstawił historię budowy Kościoła Mariackiego, 

Sukiennic i Pomnika A. Mickiewicza. Stojąc przy pomniku Adama 

Mickiewicza uczniowie mogli posłuchać hejnału z Wieży Mariackiej. Na 

koniec wszyscy podziwiali obraz Wita Stwosza znajdującego się 

w Bazylice Mariackiej. Obraz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny jest 

jednym z najwybitniejszych dzieł późnogotyckiej sztuki rzeźbiarskiej 

w Europie. 

Po opuszczeniu Kościoła Mariackiego udali się ulicą Floriańską 

w kierunku autobusu, aby następnie wyruszyć w drogę  powrotną do 

Pogwizdowa. 

 

CZĘŚĆ III - PONIESIONE KOSZTY ZADANIA 

 

L.p. Kategoria kosztu 

 

Liczba 

szt. 
Poniesiony koszt 

1 Koszty przejazdu 1 
1000 zł 

2 Bilety wstępu 56 
2660 zł 

3 Usługa przewodnicka 1 
1100 zł 

4 Zakwaterowanie  
 

5 Wyżywienie  
 

6 Ubezpieczenie uczestników wyjazdu  
 

Poniesione koszty w zł 4760 zł 100% 

w tym:  

W ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN w zł 3808 zł 80% 

Z finansowego wkładu własnego w zł    952  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 Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe zbiory 

sztuki. 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGWIZDOWIE Kraków - historyczny zespół miasta. 
 

 

 

 



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. 

 

Pogwizdów, 10 grudnia 2021r. 

……………………………….. 

Miejsce i data 

 

 

……………………………….. 

Podpis dyrektora szkoły i pieczęć imienna6 

 

 

 

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 

 

 

 

 

                                                           
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 


