
(PRZYKŁADOWY WNIOSEK) 

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu  
do realizacji w ramach Budżetu Uczniowskiego w ZSiPO BSTO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie 

1.  Tytuł [nazwa], cele i krótki opis projektu  

 
Rajd rowerowy – 100 km na 100 lat Niepodległej 
 
Proponujemy zorganizować rajd, w którym 
wezmą udział uczniowie i pracownicy naszej 
szkoły. Chcemy w ten sposób uczcić setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 
promować wiedzę o historii oraz geografii 
naszego kraju i regionu, a także popularyzować 
aktywny styl życia. 

2.  Autorzy projektu [imię i nazwisko, klasa] 

1. Dawid Adamus, III B 

2. Błażej Cyran, II C 

3. Dawid Janus, III B 

4. Jakub Jędrysiak, I D 

5. Andrzej Kochanowski, I D 

6. Anna Kowalska, III B 

7. Piotr Nowak, II C 

8. Iga Radzik, II C 

9. Tomasz Stępień, III A 

10. Katarzyna Zagroda, III A 

 Lider projektu [imię i nazwisko, klasa] 
 
Piotr Nowak, II C 

3.  
Harmonogram realizacji [terminy realizacji 
poszczególnych zadań projektowych 

 1. Opracowanie mapy rajdu i wyznaczenie 
punktów informacyjnych – do 10.09.2018r. 
2. Uzgodnienia z Dyrekcją i nauczycielami  
– opiekunami  kwestii organizacyjnych  
– do 15.09.2918r. 
3.  Akcja informacyjna wśród uczniów szkoły; 
przyjmowanie zgłoszeń od uczestników  
–  do 30.09.2018r. 
4. Działania promocyjne – utworzenie wydarzenia 
na facebooku; informacja na stronę szkoły; 
przygotowanie i rozesłanie komunikatów do 
lokalnych mediów; przygotowanie i druk plakatów 
i ulotek – od 30.09. do 10.11.2018r. 
5. Przygotowanie poczęstunku –  9.11.2018r. 
6. Przygotowanie punktów informacyjnych  
– 9.11.2018r. 
7. Rajd – 10.11.2018r. 
8. Przygotowanie materiałów informacyjnych  
o przebiegu rajdu na stronę szkoły, facebooka  
i dla mediów – 10.11 - 12.11.2018r. 



4.  
Miejsce realizacji zadań projektowych 
(np.: budynek szkoły [aula, klasa, korytarz], boisko, 
MCK, inne) 

Trasa: początek rajdu VI LO im. Z. Herberta  
ul. Fabryczna 6 – Dobiecin (Dąb Generała) 
 –  Postękalice (zabytkowy kościół) – Bogdanów 
(zabytkowy kościół) - Borowa Góra (cmentarz 
i pomnik upamiętniający żołnierzy poległych  
w czasie kampanii wrześniowej 1939r.) – Łękawa 
– Słok – Nowy Janów – Parzno (Muzeum 
Modlitewnika Polskiego) – Park przy Dworku 
Olszewskich (grób Nelly i Stefana Hellwigów)  
– koniec rajdu przy VI LO  im. Z. Herberta  
ul. Fabryczna 6 
 

5.  Szczegółowy opis działań  

W ramach realizacji projektu zostanie 
zorganizowany rajd upamiętniający 100 lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Rajd 
odbędzie się 10.11. w godzinach od 9.00 do 13.00. 
Wezmą w nim udział uczniowie i pracownicy 
naszej szkoły.  
Podczas realizacji projektu podjęte zostaną 
następujące działania: 
1. Z pomocą nauczycieli historii i geografii 
opracujemy trasę rajdu przebiegającą przez 
miejsca związane z najważniejszymi wydarzeniami 
historycznym w Bełchatowie i najbliższej okolicy. 
2. Sporządzimy listy uczniów i pracowników szkoły 
chcących wziąć udział w rajdzie. 
3. Przygotujemy materiały promujące projekt  
– ulotki, plakaty, informacje na stronę 
internetową szkoły oraz facebooka. 
4. Zaprosimy lokalne media do relacjonowania 
rajdu. 
5. Po zakończeniu rajdu zaprosimy uczestników  
w na poczęstunek w szkole i wręczymy 
pamiątkowe zdjęcia. 
6. Przygotujemy dla mediów, na stronę 
internetową szkoły i facebooka materiały 
informujące o przebiegu rajdu, zdjęcia, film, 
relacje uczestników. 
 

6.  
Przewidywane formy promocji projektu 
(np.: ulotki, facebook, plakaty itp.) 

- utworzenie wydarzenia na facebooku 
- strona internetowa szkoły 
- lokalne media – Dziennik Łódzki, TKB, HerbertTV, 
Radio ESKA 
- plakat zamieszczony na tablicy informacyjnej w 
szkole 
- gazetka Bez Tytułu 
- ulotki  

7.  Beneficjenci projektu 
- uczniowie i pracownicy szkoły zaproszeni  
do wzięcia udziału w rajdzie 

8.  Budżet projektu 
 
500 zł 



Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach projektu: 

Lp. Nazwa [rodzaj ]zadania 
Przewidywany 

koszt 
Źródła finansowania 

zadania projektowego* 

Uwagi,  
dodatkowe objaśnienia, 

informacje uzupełniające 

1 Druk ulotek i plakatów 50 zł Środki z BU 
Projekty graficzne ulotek  
i plakatów wykonają 
organizatorzy 

2 Poczęstunek na zakończenie Rajdu   300 zł 
Środki z BU oraz ciasta 

upieczone przez 
organizatorów 

 

3 Upominki dla uczestników rajdu  100 zł Środki z BU  

4 
Wytyczenie trasy i organizacja 
punktów informacyjnych  

50 zł 
Środki z BU oraz praca 

wolontariuszy 
 

Suma kosztów realizacji projektu 500 zł 
 

* Źródło finansowania zadań projektowych to np.: uzyskana dotacja, składki, sponsorzy, praca wolontariuszy. 


