
Granty oświatowe na rok szkolny 2022/23 ( IX-XII) 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.375.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 czerwca 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, 

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

 

po raz kolejny 13 czerwca 2022 r. zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.                   

Do dnia 01 czerwca 2022 r. złożono 9 wniosków o przyznanie grantów oświatowych na okres 

IX-XII 2022 r. Członkowie komisji rozpatrzyli wnioski i postanowili pozytywnie zaopiniować 

inicjatywy. Jednak ze względu na innowacyjność i atrakcyjność planowanych przedsięwzięć 

zarekomendowane do dofinansowania zostały: 

✓ Projekt „Jesienne spotkanie klarnecistów”, wnioskodawca: Tomasz Freidrich 

miejsce realizacji: PSM w Leśnicy,  

✓ Projekt „Muzyka z poezją w tle - muzyczne spotkanie u Eichendorffa” 

wnioskodawca: Klaudiusz Lisoń, miejsce realizacji: PSM w Leśnicy,  

✓ Projekt „„Poznajemy świat za pomocą zmysłów”, wnioskodawca: Maria Jelito, 

miejsce realizacji: przedszkole Dolna,  

✓ Projekt „Od przedszkola do Leśnicy”, wnioskodawca: Barbara Strokosz, miejsce 

realizacji: przedszkole w Leśnicy,  

✓ Projekt „Unser Nachbar-unser Freund- nasz sąsiad-nasz przyjaciel”, 

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

Poniższe wnioski nie uzyskały rekomendacji i tym samym dofinansowania ze względu na 

brak innowacyjności oraz zbyt zbieżne działania z podstawową pracą przedszkola i szkoły: 

✓ Projekt „Łaziki wyjeżdżają nad Bałtyk - zielona szkoła”, wnioskodawca: Grażyna 

Kaletka i Krystyna Pogodzik, miejsce realizacji: szkoła podstawowa Leśnica;  

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

przedszkole Góra Św. Anny; 

✓ Projekt „Żyjmy zdrowo na sportowo”, wnioskodawca: Joanna Szymczak, miejsce 

realizacji: przedszkole w Leśnicy; 



Poniższy wniosek został odrzucony ze względu na brak opisu przedsięwzięcia: 

✓ Projekt „Wesołe kodowanie na przedszkolnym dywanie” wnioskodawca: Brygida 

Kolendo, miejsce realizacji: przedszkole w Kadłubcu; 

 

Złożone wnioski mają na celu umożliwienie szkołom i przedszkolom realizację 

ponadstandardowych działań edukacyjnych, rozwijających kompetencje uczniów. 

 

 

            Agnieszka Nowak 

        Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy 

 

 

Leśnica, 28.06.2022 r. 


