
REGULAMIN  

dofinansowania zajęć edukacyjnych dla szkół 

podstawowych i trzecich klas byłych gimnazjów  

w ramach projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci”  

                             w roku szkolnym 2018/2019 
 

1. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się szkoły podstawowe i trzecie klasy 

byłych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce. 

2. Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie organizacji zajęć edukacyjnych 

poza szkołą, rozszerzających wiedzę uczniów szkół podstawowych o miejsca kultury i 

dziedzictwa narodowego w Kielcach, uczniów gimnazjów w regionie świętokrzyskim. 

3. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie usług w zakresie: kosztów przejazdu 

(autokar), zajęć edukacyjnych, biletów wstępu, usług przewodnika, obiadu 

(gimnazjum). 

4. Na wniosek wiceprezydenta Kielc organizator - OMPiO jest zobowiązany przedstawić 

mu frekwencję uczniów z poszczególnych szkół (z podziałem na klasy) biorących 

udział w projekcie. Dlatego prosimy dyrektorów szkół i nauczycieli o zapewnienie co 

najmniej 70 proc. frekwencji uczniów podczas zajęć edukacyjnych w ramach 

Projektu, ponieważ tego wymaga dbałość o finanse publiczne. 

5. Miejsce realizacji zajęć edukacyjnych oraz maksymalna kwota dofinansowania  

dla jednej klasy przedstawione są w tabeli: 

Szkoła

/klasa 

miejsce realizacji zajęć edukacyjnych 

poza szkołą 

 

Maks. kwota  

na 1 klasę 

SP/III Muzeum Historii Kielc 1h spacer edukacyjny 1h 

OMPiO 1h 

                                                                               Zajęcia 3 h 

250 zł 

SP/VI Muzeum Historii Kielc 1h  ścieżka edukacyjna 2h  

podczas spaceru zajęcia w Instytucie Kultury Spotkania i 

Dialogu 0,45h  OMPiO 1 h 

                                                                             Zajęcia 5 h 

250 zł 

G/ III I TRASA:  Kielce, stadion leśny: Pomnik pomordowanych w latach 

1939-1945   przez Wąchock: opactwo cystersów 

Starachowice: Muzeum Przyrody i Techniki Nowa Słupia 

drogą królewską  Święty Krzyż: sanktuarium i karcery dawnego 

więzienia  powrót do Kielc              Zajęcia wyjazdowe ok. 10 h 
 
Wg harmonogramu zajęcia w OMPiO 1,5h i IKSiD 1,5h 
 

1200 zł 

G/ III II TRASA: Kielce, stadion leśny: Pomnik pomordowanych w latach 

1939-1945   Szydłów średniowieczne mury obronne, zamek, 
kościół św. Władysława, kościół Wszystkich Świętych, XIV w. 

synagoga,  Huta Szklana  Święty Krzyż: sanktuarium i karcery 

dawnego więzienia  zejście drogą królewską do Nowej Słupi 
powrót Kielce                                         Zajęcia wyjazdowe ok. 10 h 
 
Wg harmonogramu zajęcia w OMPiO 1,5h i IKSiD 1,5h 
 

1200 zł 



  

 

 

6. Szkoły biorące udział w Projekcie są zobligowane do: 

a) Zapewnienie co najmniej 70% frekwencji uczniów w projekcie, 

b) Wytypowanie spośród grona pedagogicznego szkolnego koordynatora Projektu, 

który będzie czuwał nad właściwą realizacją pracy w Projekcie. 

c) Zajęć w szkole wprowadzających do tematyki Projektu.  

d) Zajęć edukacyjnych poza szkołą: 

         kl. trzecie SP – zajęcia w MHK, ścieżka, zajęcia w OMPiO 

         kl. szóste SP  – zajęcia w MHK, ścieżka, zajęcia w IKSiD i OMPiO 

         kl. trzecie GIM. – wyjazd wg I lub II trasy, zajęcia w OMPiO i IKSiD 

e) Zajęcia ewaluacyjne w szkole (podsumowanie treści zrealizowanych w Projekcie, 

uzupełnienie kart pracy, ew. ocena uczniów). 

7. Aby otrzymać dofinansowanie zajęć edukacyjnych w ramach Projektu należy 

złożyć wniosek w wersji papierowej w OMPiO ul. Zamkowa 3 w Kielcach. 

Uwaga: każda szkoła składa jeden wniosek wspólny dla wszystkich klas, które 

wezmą udział w projekcie, (zał. nr 1). 

8. Termin składania wniosku na ww. zajęcia edukacyjne realizowane w roku szkolnym 

2018/2019  upływa 28 sierpnia 2019 r.   

 

9. Przesłanie do OMPiO Sprawozdania ze zrealizowanych zajęć edukacyjnych w 

ramach Projektu EwMP w terminie 14 dni po ich zakończeniu. (wzór sprawozdania – 

zał. nr 2). 

 

 

 

                                                                             Akceptuję warunki zapisane w Regulaminie 

           

                                                                             ……………………………………………. 

  Kielce, ………………….                                        pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu dofinansowania zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci” 

WNIOSEK  

do OMPiO o dofinansowanie zajęć edukacyjnych w ramach projektu 

„Edukacja w Miejscach Pamięci” dla szkół podstawowych i trzecich klas byłych 

gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 
 

 

Nazwa i adres 

szkoły wnioskującej 

(pieczęć szkoły) 

adres mail 

 

 

Dyrektor szkoły 

imię nazwisko 

nr telefonu 

adres mail 

 

Liczba klas /uczniów 

(wymienić z nazwy  

np. 3a/ 22, 3b/27, … ) 

 

 

Liczba  uczestników 

łącznie(z ujęciem nauczycieli) 

 

 

Nauczyciel- 

koordynator szkolny  

imię i nazwisko, nauczany przedmiot, 

nr telefonu,  

adres mail 

 

 

Miejsce realizacji zajęć 

 (SP- Kielce, gimnazja - wybraną 

trasę) 

 

KOSZTORYS 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 

...................zł 

 

 
 

 

. 

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

   Miejsce i data                             Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu dofinansowania zajęć edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjów,  
w ramach projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci” 

 
SPRAWOZDANIE  

z realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu 

„Edukacja w Miejscach Pamięci” w roku szkolnym 2018/2019 

 

Nazwa i adres 

szkoły (może być pieczęć szkoły) 

 

 

 

Liczba klas łącznie 
 

(proszę wymienić z nazwy np. 3a, 3b, 3c) 

 

 
Liczba  uczestników łącznie 
(z ujęciem nauczycieli) 

 

Miejsce realizacji zajęć 
(SP-Kielce, GIM. - podać trasę) 

 

Termin realizacji zajęć  

Realizacja zajęć 
 

(forma i tematy zajęć) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Przyznana kwota dofinansowania  
 

 
 

 
 

 
 

 
................................                   ................................................... 
   /Pieczątka szkoły/                   /Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły/ 

 


