
Granty oświatowe na rok szkolny 2021/22 ( I-VI) 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.333.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 marca 2021 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania grantów oświatowych w Gminie Leśnica komisja               

w składzie: 

➢ Agnieszka Nowak – kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy, 

➢ Jolanta Irzyk – główny księgowy Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy, 

➢ Edyta Bolek – podinspektor Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy, 

➢ Edyta Gola – dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy -nieobecna, 

➢ Aurelia Apostel – podinspektor – stanowisko pracy ds. kultury UM Leśnica 

 

po raz drugi 21 października 2021 r. zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.                   

Do dnia 30 września 2021 r. złożono 9 wniosków o przyznanie grantów oświatowych na okres 

I-VI 2022 r.: 

1. Projekt „Warsztaty Big Bendowe dla uczniów i absolwentów PSM w Leśnicy, 

wnioskodawca: Roland Mendel miejsce realizacji: prze PSM w Leśnicy,  

2. Projekt „Konfrontacje waltorniowe” wnioskodawca: Jacek Zganiacz, miejsce 

realizacji: PSM w Leśnicy,  

3. Projekt „Kodowanie z pociągiem-podróże, emocje, muzyka i matematyka”, 

wnioskodawca: Maria Jelito, miejsce realizacji: przedszkole Dolna,  

4. Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych drogą do sukcesu w dorosłym życiu, 

wnioskodawca: Magdalena Paszko, miejsce realizacji: przedszkole w Leśnicy,  

5. Projekt „Wir lernen unseren Nachbarn kennen - poznajemy naszego sąsiada”, 

wnioskodawca: Karolina Trela, miejsce realizacji: przedszkole w Leśnicy oraz 

oddziały zamiejscowe: Góra Św. Anny, Dolna i Kadłubiec. 

6. Projekt „Muzyka a osobowość”, wnioskodawca: Kornelia Plachetka, miejsce 

realizacji: przedszkole w Leśnicy; 

7. Projekt „Ruch to zdrowie”, wnioskodawca: Jolanta Zdunek, miejsce realizacji: 

przedszkole Góra Św. Anny; 

8. Projekt „Mali artyści”, wnioskodawca: Joanna Szymczak, miejsce realizacji: 

przedszkole w Leśnicy; 

9. Projekt „Muzycznie, kolorowo, naukowo” wnioskodawca: Barbara Strokosz, 

miejsce realizacji: przedszkole w Leśnicy; 

 



Członkowie komisji rozpatrzyli wnioski i postanowili pozytywnie zaopiniować wszystkie 

inicjatywy.  

Jednak ze względu na innowacyjność i atrakcyjność planowanych przedsięwzięć 

zarekomendowane do dofinansowania zostały projekty następujących nauczycieli: 

1. R. Mendel- projekt: „Warsztaty Big Bendowe dla uczniów i absolwentów PSM                    

w Leśnicy,  

2. J. Zganiacz – projekt: „Konfrontacje waltorniowe”,  

3. M. Jelito – projekt: „Kodowanie z pociągiem-podróże, emocje, muzyka                               

i matematyka”,  

4. M. Paszko-projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych drogą do sukcesu                         

w dorosłym życiu,  

5. K. Trela – projekt: „Wir lernen unseren Nachbarn kennen - poznajemy naszego 

sąsiada”. 

 

Burmistrz Leśnicy - Łukasz Jastrzembski przyznał granty w wysokości łącznej 10 tyś zł (5  

grantów po 2 tyś) na realizację ponadstandardowych działań edukacyjnych i artystycznych 

rozwijających kompetencje kluczowe uczniów naszej gminy Leśnica. 

 

 

 

 

    Agnieszka Nowak 

Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy 


