
WYCIĄG PYTAŃ Z FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
KONKURSU GRANTOWEGO PROGRAMU RAZEM W
KLASIE

PROGRAM RAZEM W KLASIE

1. Czy Twoja szkoła jest zapisana do programu Razem w Klasie?
* Konkurs grantowy jest częścią programu Razem w Klasie Fundacji Szkoła z Klasą i
skierowany jest wyłączenie do szkół, które biorą w nim udział! Twoja szkoła jeszcze nie jest
w programie? Możesz Was zapisać do momentu wysłania tego formularza. Zapisy tutaj:
https://forms.gle/8zQa9NsEyKBWD9Ys8

DANE SZKOŁY

1. Pełna nazwa szkoły

2. Numer RSPO
* Podaj nr RSPO swojej szkoły, jeżeli go nie znasz, sprawdź go w SIO - rejestrze
szkół i placówek oświatowych https://rspo.gov.pl/

3. Miejscowość

4. Kod pocztowy

5. Ulica

6. Nr budynku

7. Wielkość miejscowości

8. Województwo

9. Adres e-mail szkoły

10. Numer telefonu do szkoły (wraz z numerem kierunkowym)

11. Typ szkoły

WASI UCZNIOWIE I UCZENNICE

12. Ile uczniów i uczennic jest w Waszej szkole ogółem?
* Podaj, ile uczniów i uczennic ogółem uczy się w Waszej szkole na dzień wypełnienia
formularza.

https://forms.gle/8zQa9NsEyKBWD9Ys8
https://forms.gle/8zQa9NsEyKBWD9Ys8
https://rspo.gov.pl/


13. Ile jest uczniów i uczennic z Ukrainy?
* Podaj, ile uczniów i uczennic z Ukrainy uczy się w Waszej szkole na dzień wypełnienia
formularza.

14. Procenty, czyli…
* Podaj, ile procent Waszej społeczności uczniowskiej stanowią uczniowie i uczennice z
Ukrainy na dzień wypełnienia formularza.

15. Jeśli chcesz, możesz podać liczbę uczniów i uczennic z innych krajów niż Polska i
Ukraina, którzy uczą się w Waszej szkole.

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ PROJEKT ORAZ DRUGIEGO PRACOWNIKA
ZAANGAŻOWANEGO W REALIZACJĘ
* Zgłoszenia dokonuje pracownik szkoły, która jest zapisana do programu Razem w Klasie:
dyrektor, nauczyciel, pedagog lub inny pracownik szkoły ("Zgłaszający"). W formularzu
należy podać również dane drugiego pracownika szkoły - osoby, która będzie wspierać
Zgłaszającego w realizacji Projektu.

16. Imię i nazwisko Zgłaszającego

17. Adres e-mail

18. Twój numer telefonu (jest nam potrzebny do tego, by mieć z Tobą łatwiejszy i szybszy
kontakt; nie nadużywamy tej formy kontaktu)

19. Imię i nazwisko pracownika szkoły wspierającego realizację Projektu

20. Adres e-mail

21. Powtórz adres e-mail

POMYSŁ NA PROJEKT
* W tej części opisujesz swój/Wasz pomysł na Projekt zmiany przestrzeni szkolnej, który

chcecie zrealizować.

22. Jaką przestrzeń szkolną (jej fragment) chcecie zmienić w Waszej szkole? [maks. 800

znaków]

* Opisz jaką przestrzeń szkolną chcecie zmienić i dlaczego właśnie tę.

23. Opisz, jak chcecie zmienić wybraną przestrzeń szkolną lub jej fragment. [maks. 800

znaków]



* Opowiedz nam, w jaki sposób chcecie zrealizować zmianę. Może np. chcecie kupić nowe

wyposażenie sali lekcyjnej, zrewitalizować ogródek szkolny, odmalować świetlicę?

Informacje o tym, na co możesz przeznaczyć finansowanie, znajdziesz w Regulaminie.

24. Opisz w jaki sposób uczniowie i uczennice zostaną zaangażowani w realizację projektu.

[maks. 800 znaków]

* Pamiętaj, że w realizację projektu powinni być zaangażowani zarówno uczniowie i

uczennice polscy oraz z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy.

25. Dlaczego Twoja szkoła powinna otrzymać grant w ramach programu Razem w Klasie?

[maks. 800 znaków].

* Opowiedz nam o Waszej sytuacji i potrzebach.

26. Czy realizowałaś (-eś) wcześniej w szkole projekty, w których przygotowanie i

planowanie aktywnie włączałaś (-eś) uczniów i uczennice? Napisz nam o tym krótko. [max

600 znaków]

*Chętnie poznamy Twoje wcześniejsze doświadczenia w realizacji projektów w szkole przy

aktywnym udziale uczennic i uczniów już na etapie wymyślania i planowania. Uwaga: Nie

jest to pytanie obowiązkowe i odpowiedź nie ma wpływu na decyzję o zakwalifikowaniu

Projektu do 2. etapu rekrutacji w konkursie.


