
SZKOŁA   
DEMOKRACJI  

 

Kryteria przyznania grantu Szkoła Demokracji  - karta oceny wniosku  

Kryteria formalne: 

1. Dyrekcja wyraża zgodę na realizację działań wynikających z wniosku o grant na terenie szkoły.  

2. W szkole uczy się min.10 uczniów ukraińskich. 

3. Została przeprowadzona diagnoza potrzeb wszystkich uczniów, 

4. Działanie ogólnoszkolne obejmie swoim działaniem min. 100 uczniów. 

5. Realizacja wydarzenia przygotowanego przez Zespół uczniowski będzie trwała od 21 marca do 

10 czerwca 2023 r - wynika to z harmonogramu projektu.  

 

Kryteria merytoryczne:  

1. Działanie realizowane przez Zespół uczniowski odpowiada na potrzeby uczniów, które zostały 

ustalone podczas diagnozy.  

2. Zespół uczniowski zaplanował w jaki sposób włączy w działanie wszystkich uczniów i i 

uczennice  

 

Kryteria finansowe:  

1. Zaplanowane koszty odnoszą się bezpośrednio do planowanych działań.  

2. Budżet jest przejrzysty, podzielony na kategorie, odnosi się  

do harmonogramu.   

3. Harmonogram działań jest realny do przeprowadzenia w okresie marzec-czerwiec 2025 r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta oceny wniosku  

 

Kryteria formalne: 

 

Opis kryterium   

Dyrekcja wyraża zgodę na realizację grantu na terenie szkoły. 

 

Tak / Nie 

W szkole uczy się minimum 10 dzieci pochodzenia ukraińskiego. 
Tak / Nie 

Została przeprowadzona diagnoza potrzeb wszystkich uczniów.  
Tak / Nie 

Działanie ogólnoszkolne obejmuje min. 100 uczniów. 

 

Tak/ Nie 

Realizacja działania przygotowanego przez Zespół uczniowski będzie 

trwała od 25 marca do 10 czerwca 2023 r - wynika to z 

harmonogramu pomysłu na działanie.  

 

Tak/ Nie 

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie wniosku bez poddania go 

ocenie merytorycznej. 

 

 



 

 

Kryteria merytoryczne oceny grantu: 

1. Działanie realizowane przez Zespół uczniowski odpowiada na potrzeby uczniów, które zostały 

ustalone podczas diagnozy. - maks. 15 pkt 

 

Opis kryterium Liczba punktów 

Działanie realizowane przez Zespół uczniowski odpowiada na 

potrzeby uczniów, które zostały ustalone podczas diagnozy.  11 - 15 punktów 

Działanie realizowane przez Zespół uczniowski częściowo 

odpowiada na potrzeby uczniów, które zostały ustalone podczas 

diagnozy,  

6 - 10 punktów 

Działanie realizowane przez Zespół uczniowski  nie odpowiada na 

potrzeby uczniów, które zostały ustalone podczas diagnozy.  0 punktów 

 

2. Zespół uczniowski zaplanował w jaki sposób włączy w działanie wszystkich uczniów i 

uczennice  - maks. 10 pkt 

 

Opis kryterium Liczba punktów 

Zespół uczniowski przedstawił w wniosku o grant w jaki sposób 

włączy w działanie wszystkich uczniów i i uczennice i są one 

dopasowane do grupy docelowej.   

6 - 10 punktów 



 

 

Zespół uczniowski przedstawił w wniosku o grant propozycje  

włączania w działanie wszystkich uczniów i i uczennice, ale są one 

mało dopasowane do grupy docelowej.  

1 - 5 punktów 

Zespół uczniowski nie przedstawił w wniosku o grant propozycji w 

jaki sposób włączy w działanie wszystkich uczniów i i uczennice. 0 punktów 

 

3. Budżet jest przejrzysty i odnosi się do harmonogramu działań. – maks. 10 pkt 

 

Opis kryterium Liczba punktów 

Budżet jest przejrzysty, koszty realne, kategorie zawarte w budżecie 

odnoszą się w pełni do działań przewidzianych w projekcie. 

6 - 10 punktów 

Budżet w większości przejrzysty, a koszty realne, niektóre kategorie 

wydatków nie odnoszą się do działań przewidzianych w projekcie 

lub są nierealne. 

1 - 5 punktów 

Budżet nieprzejrzysty, większość wydatków nie odnosi się do działań 

projektowych lub większość kosztów została oszacowana 

niewłaściwie. 

0 punktów 

Budżet nieprzejrzysty, wydatki i proponowane koszty nie odnoszą 

się do proponowanych w projekcie działań. 

0 punktów 

 



 

 

4. Harmonogram działań jest realny do przeprowadzenia w okresie marzec-czerwiec 2023 r. – 

maks. 12 pkt 

 

Opis kryterium Liczba punktów 

Harmonogram działań jest realny do przeprowadzenia w okresie 

marzec-czerwiec 2023 r. 9 - 12 punktów 

Harmonogram budzi wątpliwości czy uda się przeprowadzić 

działania w okresie marzec-czerwiec 2023 r. 5 - 8 punktów 

Harmonogram działań jest nierealny do przeprowadzenia w okresie 

marzec-czerwiec 2023 r. 1 - 4 punktów 

 

 

Łączna maksymalna liczba punktów  47 pkt. 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca projekt do dofinansowania –  24 pkt 

 


