
REGULAMIN KONKURSU NA DOTACJE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH
STARYCH - „NIE - ZWYKLI UCZNIOWIE W  NIE – ZWYKŁEJ SZKOLE”

1. Organizatorem konkursu „Nie - zwykli uczniowie w  nie – zwykłej szkole” jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Więcławicach Starych

2. Wnioskodawcami w konkursie mogą być tylko zespoły uczniów.  Minimalna liczba osób w
zespole to 4 osoby.

3. Uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu.
4. Uczeń może udzielić poparcia wielu projektom
5. Budżet całkowity konkursu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu to 1500

zł
6. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na zakupy materiałów, nagród, wyposażenia szkoły,

wynagrodzenia osób, wynajem sprzętu.
7. Wszystkie wydatki ponosi Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych na podstawie wniosku

i w uzgodnieniu z Wnioskodawcami.
8. Projekty realizowane w ramach konkursu muszą służyć społeczności Szkoły Podstawowej w

Więcławicach Starych i przyczyniać się do zwiększenia atrakcyjność szkoły.
9. Projekty nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
10. Projekty złożone w konkursie mogą być realizowane w okresie 1 kwiecień – 16 czerwiec 2019
11. Wstępne wnioski należy składać do dnia 28 lutego 2019 roku.
12. Wstępne wnioski muszą mieć poparcie co najmniej 15 uczniów.
13. Każdemu zespołowi projektowemu zostanie przydzielony opiekun, który pomoże

przygotować wniosek ostateczny.
14. Wnioski ostateczne należy składać do dnia 25 marca 2019 roku
15. Wnioski zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora.
16. Komisja oceni wnioski według następujących kryteriów:

a. Czy potrzeba realizacji projektu została uzasadniona
b. Czy projekt jest ważny dla społeczności szkoły
c. Czy działania są realne do wykonania
d. Czy projekt angażuje wolontariuszy
e. Czy zaplanowane zakupy są niezbędne do realizacji zadania
f. Czy projekt jest dobrze zaplanowany

17. Po zakończeniu projektu każdy Wnioskodawca(zespół uczniów) składa sprawozdanie do dnia
30 września 2019.

18. Wszystkie sprawy sporne nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor.



WSTĘPNY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE „MAŁE GRANTY”

Tytuł projektu:

Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krótki opis projektu (dlaczego, po co, kiedy):

Koszty projektu:



Lista poparcia:

Imię i nazwisko klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.




