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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w ramach projektu: 

AKTYWNA SZKOŁA Z KLIMATEM I ZDROWĄ ATMOSFERĄ 

ACTIVE SCHOOL WITH A CLIMATE  AND A HEALTHY ATMOSPHERE  

(tytuł projektu w j. ang.) 

Przed rozpoczęciem wypełniania niniejszego formularza należy zapoznać się z regulaminem projektu  

 

I. DANE SZKOŁY 

I.1 Pełna nazwa 

szkoły 

 

I.2 Typ szkoły   podstawowa 

 ponadpodstawowa  

I.3 Rodzaj 

organu 

prowadzącego 

szkołę 

☐  Jednostka samorządu terytorialnego 

☐  Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie/fundacja/spółdzielnia socjalna) 

☐  Przedsiębiorstwo prywatne 

☐  Związek jednostek samorządu terytorialnego 

☐  Organizacja wyznaniowa/kościelna 

☐  Inne (wpisać jakie): …………………………………………………………….. 

I.4 Dane dotyczące 

liczebności  

klasa  Liczba uczniów/uczennic 

(dotycząca wszystkich 

oddziałów danej klasy) 

Liczba oddziałów danej klasy  

1 ..….. uczniów ….... uczennic 

ogółem: ……… 

 

 

2 ..….. uczniów ….... uczennic 

ogółem: ……… 

 

3 ..….. uczniów ….... uczennic 

ogółem: ……… 

 

4 ..….. uczniów ….... uczennic 

ogółem: ……… 
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5 ..….. uczniów ….... uczennic 

ogółem: ……… 

 

6 ..….. uczniów ….... uczennic 

ogółem: ……… 

 

7 ..….. uczniów ….... uczennic 

ogółem: ……… 

 

8 ..….. uczniów ….... uczennic 

ogółem: ……… 

 

I.5 NIP  

I.6 REGON  

 

II. DANE KONTAKTOWE 

II.1 Kraj ☐  Polska 

II.2 Województwo ◻ wielkopolskie  

II.3 Powiat  

II.4 Gmina  

II.5 Ulica  

II.6 Numer budynku  

II.7 Numer lokalu  

II.8 Kod pocztowy i 

miejscowość 

 

II.9 Telefon kontaktowy  

II.10 Adres e-mail  

II.11 Strona www  
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II.12 Adres do profilu w 

mediach społecznościowych 

(jeśli dotyczy) 

 

II.13 Osoba oddelegowana do 

udziału w projekcie  

w charakterze opiekuna/ 

opiekunki projektu z ramienia 

szkoły  

Imię i nazwisko Kontakt (telefon, e-mail) 

  

 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE 

Prosimy zaznaczyć „X” przy wybranej odpowiedzi  

(III. 1- III.4, zgodnie z Regulaminem Projektu przyznawana jest punktacja) 

III.1 Realizacja (lub 

współrealizacja) minimum 1 

akcji/wydarzenia/projektu 

związanego z obszarem zmian 

klimatu lub smogu, w przeciągu 

ostatnich 5 lat 

☐  TAK                                          ☐  NIE  

Jeśli dotyczy prosimy wpisać tytuł, rok, efekty 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

III.2 W szkole działa klub/koło 

wolontariatu 

☐  TAK                                          ☐   NIE 

III.3 W szkole działa klub 

dyskusyjny 

☐  TAK                                          ☐  NIE 

III.4 W szkole działa klub 

ekologiczny 

☐  TAK                                          ☐  NIE 

III.5 Budynek szkoły jest 

wpisany do rejestru zabytków 

☐  TAK                                          ☐   NIE 

III.6 Źródło ogrzewania budynku 

szkoły 

☐  KOCIOŁ WĘGLOWY              ☐  KOCIOŁ GAZOWY 

☐  KOCIOŁ NA PELLET              ☐  POMPA CIEPŁA 

☐  MIEJSKA SIEĆ CIEPLNA       ☐  INNE 

Jakie? ……………………………………………………………… 

III.7 Budynek szkoły ma 

ocieplone ściany zewnętrzne 

☐  TAK                                          ☐   NIE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt finansowany z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

 

 

Strona | 4 

III.8 Rodzaj oświetlenia w 

budynku szkoły 

☐  OŚWIETLENIE LED                ☐  INNE 

Jakie? ……………………………………………… 

III.9 Źródło ciepłej wody 

użytkowej w budynku szkoły 

☐  KOCIOŁ WĘGLOWY             ☐  KOCIOŁ GAZOWY 

☐  KOCIOŁ NA PELLET             ☐ POMPA CIEPŁA 

☐ MIEJSKA SIEĆ CIEPLNA     

☐ BOJLER (ZASOBNIK CWU) NA PRĄD 

☐   INNE       Jakie? ……………………………………… 

III.10 Szkoła stosuje 

rozwiązania służące … 

☐ OSZCZĘDZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ                                   

☐  NIE 

Jeśli „tak” to jakie? 
…………………………………………………………………………… 
 

☐  OSZCZĘDZANIU CIEPŁA                                                                 

☐   NIE 

Jeśli „tak” to jakie? 
…………………………………………………………………………… 
 

☐   OSZCZĘDZANIU ZIMNEJ LUB CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ  
 NIE 
Jeśli „tak” to jakie? 
…………………………………………………………………………… 

III.11 Szkoła wykorzystuje wodę 

opadową spływającą z dachu 

rynnami i rurami spustowymi 

☐  TAK                                           ☐  NIE  

Jeśli „tak”, to w jaki sposób? 

………………………..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

III.12 Gospodarka ściekami ☐  KANALIZACJA SANITARNA           ☐  SZAMBO 

☐  INNE Jakie? ………………………………………………………… 

III.13 Inwestycje ekologiczne 

przeprowadzone w szkole i w jej 

otoczeniu 

 SADZENIE DRZEW          
 MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA 
 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA           
 OGRÓD DESZCZOWY 
 WENTYLACJA MECHANICZNA               
 INNE Jakie? 

………………………………………………………………… 

III.14 Szkoła posiada własny 

ogród 

 TAK, OGRÓD Z ZIELENIĄ                 
 TAK, OGRÓD Z WARZYWAMI 
 TAK, OGRÓD Z OWOCAMI             
 NIE 
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 INNY Jaki? ………………………………………………… 

III.15 Na terenie szkoły są 

zamontowane stojaki rowerowe 

☐   TAK                                           ☐  NIE 

III.16 Szkoła stosuje segregację 

odpadów 

☐  TAK                                           ☐  NIE 

 

Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, 

oświadczam że: 

⮚ dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą, 

⮚ zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem projektu „Aktywna szkoła z klimatem i zdrową 

atmosferą” oraz akceptuję jego warunki, 

⮚ zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, 

kontroli i ewaluacji projektu w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie, 

⮚ zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu. 

 
 

 

____________________________________ 

Miejscowość i data 

 

 

_________________________________ 

podpis/y i pieczęcie imienne osób uprawnionych 

do reprezentacji szkoły; 

 

 

____________________________________ 

Pieczęć Szkoły 

  

 


