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I.1 Nazwa szkoły

I.2 Adres szkoły

nr

Kod Poczta

I.3 Dane osoby upoważnionej do kontaktu

Pamiętaj! 

Sprawozdanie należy złożyć po zrealizowaniu działania i nie później niż  do 8 lipca 2022 r. 

Wypełnione sprawozdanie nie powinno zajmować więcej niż 10 stron.

I. Informacja o szkole

Wpisz nazwę szkoły rozliczającej otrzymaną dotację

email

np. dyrektor, pedagog, nauczyciel

Tel. Kom.

Nazwisko

Ulica

Miejscowość

Województwo

Tel. Stac.

Imię

Stanowisko

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH DOTACJI Z PROGRAMU 

POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

EDYCJA 2022
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II.1 Nazwa zrealizowanego działania profilaktycznego, terapeutycznego lub interwencyjnego w szkole

II.2 Przebieg zrealizowanego działania

II.3 Rezultaty

Jakie rezultaty jakościowe i ilościowe udało się osiągnąć dzięki realizacji działania?

II.4 Czas trwania działania

Liczba uczniów objętych działaniem:

Liczba nauczycieli objętych działaniem: 

Liczba rodziców objętych działaniem:

II.6 Wnioski na przyszłość

II Opis zrealizowanych działań

Opisz co udało się zrealizować dzięki dotacji. 

Napisz czy szkoła chciałaby kontynuować podjęte działanie. Czy założenia działania powinny zostać 

zmodyfikowane, lub objęte działaniem powinny zostać inne grupy odbiorców?

Data rozpoczęcia: 

II.5 Odbiorcy

Data zakończenia:
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Faktycznie 

poniesiony 

koszt (brutto)

l.p. Rodzaj kosztu

0

III Sprawozdanie finansowe

Numer dowodu 

księgowego

Wartość ujęta we 

wniosku

0SUMA   
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Data i miejscowość Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za realizację działania

 Oświadczam, że koszty ujęte w sprawozdaniu zostały pokryte wyłącznie z przekazanej dotacji przez 

Fundację Świętego Mikołaja i nie zostały pokryte z innych środków i źródeł finansowania.

Oświadczam, że działania ujęte w sprawozdaniu zostały zrealizowane. 

stypendia@mikolaj.org.pl

Sprawozdanie należy przesłać na adres: stypendia@mikolaj.org.pl – w tytule wiadomości prosimy wpisać 

"Pomoc psychologiczna - sprawozdanie". Należy przesłać zarówno skan podpisanego sprawozdania oraz wersję 

edytowalną.

Potwierdzenie dyrekcji szkoły

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za realizację działania

Kontakt

IV Jak złożyć sprawozdanie?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami programu:

Antonina Grządkowska, Anna Grunwald

tel. 22 825 03 90 // 791 793 021 (poniedziałek-piątek 9:00-15:00)

Data i miejscowość

Data i miejscowość Czytelny podpis dyrekcji szkoły
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