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 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania  

drzewickich Grantów Oświatowych 

 

 

 

 

Formularz należy wypełnić elektronicznie, a następnie wydrukować, podpisać i opieczętowany dostarczyć do Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy. Należy dołączyć płytę z zapisanym wnioskiem w formacie PDF 
 

DRZEWICKI GRANT OŚWIATOWY 
FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z  REALIZACJI PROJEKTU 

 

1. Tytuł projektu: 

 

 

 

2. Placówka     

    składająca sprawozdanie 
 

      

 

 
 

 

…………………………………………………………. 
(pieczęć placówki) 

3.  Współorganizator/ 

      współorganizatorzy             

projektu 

 

   

……………………………………………………………………………. 

4. Termin realizacji grantu 

                                                                                      

    w roku kalendarzowym …………… od ………………… do ……………… 

 

    termin i miejsce zakończenia ……………………………………………….. . 
    (data finału, podsumowania, gali) 

5. Placówki oświatowe, stowarzyszenia, organizacje, inne podmioty uczestniczące w realizacji 

projektu:  

 

 

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

6. Charakter 

     przedsięwzięcia 
      (właściwe 

podkreślić) 

naukowe artystyczne rekreacyjne / 

sportowe 

integracyjne  

 

inne (jakie?) 

7. Zasięg   

    oddziaływania 
     (właściwe podkreślić) 

wewnątrzszkolny międzyszkolny/ 

środowiskowy 

 

 

 

gminny 

 

regionalny 

 

ogólnopolski 

8. Adresaci  
     (właściwe podkreślić) 

dzieci w wieku 

przedszkolnym 

 

 

dzieci ze szkół 

podstawowych 

młodzież  

ze szkół 

gimnazjalnych 

młodzież ze szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

. 

inne grupy 

wiekowe 
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9. Liczba uczestników bezpośrednich (aktywne uczestnictwo) 
 

 

 

uczestnicy z danej placówki ……………….. 

 

 

 

 

uczestnicy spoza macierzystej placówki …………….. 

 

 

10. Opis realizacji grantu 
 

11. Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać 

tego przyczyny) oraz uzyskane efekty w wymiarze szkolnym i lokalnym (pozytywne rezultaty  

i osiągnięcia) 

 

12. Adres strony internetowej dokumentujący realizację grantu: 
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13. Podpisy wykonawców projektu 

1/ ………………………………………     -   koordynator projektu 

2/ …………………………………………… 

3/ …………………………………………… 

4/ …………………………………………… 

5/ …………………………………………… 

 

 

14. Kalkulacja kosztów realizacji projektu 

 

 Kwota wnioskowana …………………… 
 (zgodna ze złożonym wnioskiem) 

 

L.p. Paragraf 
Kwota 

przyznana 

Kwota 

wydatkowana 

Kwota 

niewykorzystana 

Wyszczególnienie 

wydatków 

      

      

      

      

      

Ogółem 
    

 

Inne źródła finansowania ogółem: …..…………………... 

z tego: 

- środki własne realizatora ………………………………. 

- inne środki z budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy……………… 

- inne środki zewnętrzne ………………………………… 
 

Formy uzyskanego wsparcia rzeczowego ………………………………………….. 
 

Do ww. rozliczenia nie należy dołączać kserokopii rachunków lub faktur potwierdzających wydatki. 

 

15. Oświadczenie 

Oświadczam, że dane finansowe wykazane są zgodnie z ewidencją księgową. 

 

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

         data                                       główny księgowy                            dyrektor placówki 

 


