
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę

Sprawozdanie dyrektora szkoły do 

MIASTA MALBORK
(organ prowadzący szkołę)

……………………………………………
(pieczęć szkoły)

.....…………………………………………
(numer sprawozdania)

………………………………………………
.

(data wpływu sprawozdania do organu
prowadzącego szkołę)

SPRAWOZDANIE1

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku
(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 nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku

2 Adres

Ulica, numer: Tczewska 13

Kod pocztowy, miejscowość: 82-200, Malbork

Województwo: pomorskie

3 Telefon  55 272 20 35

4 Adres do 
korespondencji2

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod pocztowy, miejscowość:

Województwo:

5 E-mail szkola65@o2.pl
6 Osoba upoważniona 

do składania 
Imię i nazwisko: Krzysztof Keński
Tel. kontaktowy: 512 397 548

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.



wyjaśnień 
i uzupełnień 
dotyczących 
sprawozdania

E-mail: krzysztof.kenski@sp6.malbork.edu.pl

CZEŚĆ II – OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA

7
Kategoria  wiekowa
uczniów 3

◻ uczniowie klas I-III w szkole podstawowej
uczniowie klas IV-VIII w szkole podstawowej
◻ uczniowie szkoły ponadpodstawowej

8
Czas  trwania
wycieczki 4

◻ jednodniowa (data wycieczki …………………………………………….)
◻ dwudniowa (data wycieczki od …………………do…..………………….)
trzydniowa (data wycieczki od 08.11. 2021 do 10.11.2021)  

9
Zrealizowana  trasa
wycieczki

Proszę  wskazać  zrealizowane  punkty  edukacyjne  wybrane  z  katalogu
wskazanego  na  stronie  internetowej  MEiN  5 (adekwatnie  do  czasu
trwania wycieczki)

1. Stare Miasto i Zamek Królewski,
2. Muzeum Powstania Warszawskiego;
3. Łazienki Królewskie, Belweder;
4. Cmentarz wojskowy na Powązkach – kwatery powstańcze;
5. Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie,
6. Centrum Pieniądza NBP.

10
Liczba  uczestników
wycieczki (uczniów) 45

11
Liczba  opiekunów
wycieczki 3

12 Opis  działań
zrealizowanych  w
ramach  zadania,  w
tym  informacja  na
temat  problemów
trudności  związanych
z jego realizacją

W  ramach  programu  „Poznaj  Polskę”  uczniowie  klas  4  –  8  szkoły
podstawowej nr 6 w Malborku w dniach 08.11 – 10.11.2021 uczestniczyli
w  zorganizowanej  trzydniowej  wycieczce  do  Warszawy.  Celem
programu jest  sposób na  poznanie  naszego dziedzictwa  narodowego i
kulturowego oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki.
Uczestnicy wycieczki odwiedzili m.in.:

● Stare Miasto,
● okolice Zamku Królewskiego oraz jego wnętrza,
● kościół św. Krzyża, gdzie w filarze nawy głównej znajduje się

serce  Fryderyka  Chopina.  Uczniowie  dokładnie  pamiętali  tę
ciekawostkę  z  lekcji  muzyki,  dlatego  tak  bardzo  chcieli  to
zobaczyć.

● Plac Piłsudskiego, aby zobaczyć o godz.12.00 uroczystą zmianę
warty  i  próbę  generalną  obchodów  Dnia  Niepodległości.  Na
uczniach  zrobiło  szczególne  wrażenie  wojsko  polskie,  które
odśpiewało hymn narodowy z towarzyszeniem orkiestry.

● Centrum Pieniądza
● oświetlone ogrody w Pałacu w Wilanowie.
● Cmentarze Powązki oraz Powązki Wojskowe
● Muzeum Powstania Warszawskiego
● Łazienki Królewskie i Belweder.

3 zaznacz właściwe
4 zaznacz właściwe
* niewłaściwe skreślić

5 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 7000 zł

2 Bilety wstępu 270 3750 zł

3 Usługa przewodnicka 7 5000 zł

4 Zakwaterowanie 45 6500 zł

5 Wyżywienie 45 5000 zł

6 Ubezpieczenie uczestników wyjazdu 45 1150 zł

Poniesione koszty w zł 28400 zł 100%

w tym:
W ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN w zł 15000 zł 53%

Z finansowego wkładu własnego w zł

13400 zł
(wkład
własny
Urząd
Miasta

Malborka -
3750 zł oraz

wkład własny
rodziców
9650 zł)

47%

Wartość wkładu własnego niefinansowego w zł 0 zł

Załączniki: 

1) Zdjęcia z każdego punktu edukacyjnego ujętego we wniosku o dofinansowanie (min. 1, 
max.5) 



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.

Malbork, ………………..
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


