
Uwagi dla os6b rvypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelniad na komputerze.
2.Przedwypetnilniem wniosku naleiry zapoznal sig zzasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46

bl9d6w formalnych dyskwalifi kuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugogci opisow nie s4 limiiowane, jednak do$wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt

moima opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie muszq by6 realistyc maBudlet oproczkwot musi zawietal spos6b ich

wyliczenia.
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OPIS
Wsp6lcze6nie dzieci spgdzaj4 cale dnie na nauce' najpierw szkole, a nastgpnie odrabiaj4c

tetcie ofazuczqc siE w domu, czgsto calymi popotudniami. Rodzice s4 cz96ci4 tego

lekcjami. Jak prowadzid dziecko by chcialo si '

sprawdzian6w,

odrabia6 lekcje iieszczemie6 czas popotudn asje' Jakkorzystai

z skutecznie z nowoczesnych technologii, jak dobierad spos6b nauki do indywidualnych
neso. radosnego ucznra.

Diagnoza
problemu, K6ry
ma zostai
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecmoSci,
K6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

ffiwczesnoszkolnYm, klas o-2 i 3-4

Cykl 5 spotkari po 2,5 dla rodzic6w zibezuczni6w, w h onogramie, kt6ry zostanie

sic ze g6iowo podany pr zed r ozp oc z9 c iem warsztat6w'

S p otkan ie zor ganizow ane :

Dla rodzic6w w formie wyklad6w lqczonychzfwiczeniem warsztatowym, jako przykJadem

pracy zdzie6mi. By zobrizowad zasadg ryklu: doSwiadcza1ldzia\a6 a nie opowiada6/m6wi6'

bta uczniOw w formie warsztat6w, aktywnych form pracy by nauczy6 ich modelu pracy,

isami realizowal w domu.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Etap I Przygotowanie cyklu spotkafr -Styczefi2Dl9
- kontakt z wykonawcami
- organizacja spotkaf

Etap II Realizacja cyklu spotkari - Luty -Pufudziemlkz0lg
- 5 warsztato*y"tt spotkari realizowanych I raz w tygodniu

Harmonogram
realizacji
projektu.



ZapraszamyRodzic6w i Uczni6w na spotkania w ramach rojektu PrzyjazneiDzielnicy'

Yrzylzymy sig potrzebom uczni6w i rodzic6w dotycz4cych uczenia sig. Dowiemy sig co

,oOie nu 
"o 

O"i.h by dziecko chcialo sig uczy6 i z rado6ci4 s1e-eaf po wiedzg, atak2e iak

wspierad motywacje dziecka adziecibgdg uudowaly.pewnosc siebie jako efektywnego

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umieszczenia na
stronie intemetowej

Koszt calkowitY (brutto)
Ztego ddad finansowy

Uuai"etu rady dzi elnicY2 
)

Koszty wviqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Organtzacja spotkan
(wykonawca,
poczgstunek, materialY
dla uczestnik6w), Fra
b4dZ rachunek

D Nk rle*J ,1, lorotawynikoiqca z $ I ust'

przepr ov a dzania konkur su.

lnne uwagi maj4ce zrraczenre

przy ocenie budZetu.

Przee swoje dziecko w nauce

jestem got6w Oo- .'""firacji O"ftfo"o*uo{th ., 
ptYZi 
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nuhli cznvch. finansach publicznych
lmig i nazwisko osobY ffiosen---, ramienia raav azielnicy (Partnera l) oraz

iczacv radv dzielnicY)

'r'i'Tj, t:s!u r,t i i i,, ri,,Lechostaw Dziet?ak,Frzewodni czqcy Rady Dzielnicy D4browa :

tuo- C4iL,tsk-
Ewa Czapiewska, Fundacj a Inspirj a

Zespolu Szkolnq-PTcdszkolnego nr 3

Ikzysilof Jankowski, Zesp6\szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gd
RZAD [.4

P ott"ierdr"n ie zloherua wnio sku :

O bowi 4zkorvY ztl4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. w przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy

jego wysokoSd musi by6 okreslona w uchwale'


