
Informacja o konkursie 
na dofinansowanie projektów 2019/2020 

 

Organizatorem konkursu ofert jest Rada Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku. Celem konkursu 
jest podniesienie atrakcyjności oraz jakości oferty wychowawczej i edukacyjnej. Zadaniem jest 

poszerzenie oferty zajęć na terenie szkoły i poza nią oraz integracja środowiska SP nr 2.  

Konkurs jest prostym i przejrzystym sposobem wyłaniania inicjatyw. Składa się on 

następujących etapów: informacja o konkursie, weryfikacja formalna, ocena merytoryczna, decyzja  
o dofinansowaniu, podpisanie umowy na realizację projektu.  

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KONKURSIE 

Informacja o konkursie Rady Rodziców przy SP nr 2 w Gdańsku umieszczona jest:  

 
▪ na stronie internetowej http://sp2gda.pl/; 

▪ w gablocie Prezydium RR na parterze szkoły;  
▪ w sekretariacie SP nr 2 w Gdańsku, ul. Heleny Marusarzówny 10.  
 

Informacja o konkursie pojawia się w terminie,  

co najmniej 21 dni przed zamknięciem terminu składania ofert. 

 

Obszary wsparcia: kultura, wychowanie i sport.  

Ramy wychowawczo-edukacyjne konkursu tworzą:: statut szkoły, koncepcja rozwoju  
i funkcjonowania szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki, regulamin Rady Rodziców SP 
nr 2 w Gdańsku.   

 

W roku szkolnym 2019/2020 ponownie preferowane będą inicjatywy ukierunkowane na:  

▪ kształtowanie postaw i umiejętności społecznych, twórcze myślenie i aktywność młodzieży, 

▪ wymianę międzypokoleniową, w tym wspierania tożsamości i dziedzictwa kulturowego, 

▪ współpracę z instytucjami kultury (m.in. muzea, filharmonie, opery i teatry), 

▪ współpracę międzynarodową, w tym rozszerzającą kompetencje językowe, 

▪ aktywność sportową, poszerzającą horyzonty uczniów, 

▪ współpracę samorządów klasowych i samorządu szkolnego z samorządem rodziców w klasach 
i w szkole.  

 

Podmioty uprawnione do składania ofert: rodzice bądź opiekunowie prawni uczniów, uczniowie, 

pracownicy oraz organizacje działające na terenie SP nr 2 w Gdańsku.  

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs ofert w roku szkolnym 2019/2020: 

4 000 złotych polskich 

Maksymalny poziom wsparcia finansowego projektu ze strony Rady Rodziców (RR): 1 000 złotych 
polskich.  

 

http://zkpig21.pl/


Ogłoszenie o konkursie: 25 listopada 2019.  

Kwalifikowalność wydatków: od 25 listopada 2019  

Sposób dofinansowania: refundacja.  

 

Konsultacje w zakresie przygotowania projektów w obszarze kultura, wychowanie i sport 

odbywają się 

drogą elektroniczną rada_rodzicow@sp2gda.pl 

 

Wnioski dostarczane są wyłącznie na właściwym formularzu aplikacji projektowej.  

Miejsce i sposób dostarczenia ofert. Wymagane jest równoległe złożenie ofert:  

▪ wersja drukowana – podpisana przez osobę składającą projekt w 1 egz. / sekretariat SP 2  
w Gdańsku  

▪ wersja elektroniczna w formacie PDF na adres: rada_rodzicow@sp2gda.pl 

 

Wymagana jest tożsamość wersji drukowanej i elektronicznej. Zarówno w przypadku wersji 

drukowanej, jak i elektronicznej decyduje data dostarczenia oferty.  

 

Zamknięcie konkursu ofert:   

 

 10 luty 2020 r.  

 

Warunkiem złożenia projektu przez podmioty realizujące przedsięwzięcia dofinansowane z RR  

w poprzednich latach, jest ich właściwe sprawozdanie i rozliczenie.  

 

Za skutecznie przedłożenie wniosku przyjmuje się jego złożenie:  

▪ we właściwym terminie (wskazana powyżej data), 

▪ we właściwym miejscu (sekretariat; mail), 

▪ we właściwy sposób (obie wersje), 

▪ na właściwym do tego celu formularzu, 

▪ w języku polskim, 

▪ we właściwy sposób (m.in. rzetelnie) .  

Rozpatrzenie ofert przez Prezydium Rady Rodziców: do 13 lutego 2020 r. 

Podpisanie umów na dofinansowanie projektów: 20 lutego 2020 r. 

Harmonogram projektu, maksymalny czas jego wdrażania i sprawozdawczości:  

25 listopada 2019 – 31 sierpnia 2020.  

 

mailto:rada_rodzicow@zkpig21.pl

