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Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna
szkoła” – edycja 2013
W związku z obowiązkiem dokonania przez wojewodę rocznej oceny efektów realizacji
na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła” oraz
upływającym w dniu 15 stycznia terminem przekazywania sprawozdań przez organy
prowadzące objęte programem rządowym w 2013 roku, zwracam się z uprzejmą
prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z załączonymi wzorami.

                                                     Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 roku
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dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2013

W  związku  z  obowiązkiem  dokonania  przez  wojewodę  rocznej  oceny  efektów
realizacji na terenie województwa mazowieckiego Rządowego programu „Radosna szkoła”
oraz  upływającym w dniu 15 stycznia  terminem przekazywania sprawozdań przez
organy prowadzące objęte programem rządowym w 2013 roku, zwracam się z uprzejmą
prośbą o przekazanie sprawozdań z jego realizacji,  zgodnie z załączonymi wzorami na
adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Al. Jerozolimskie 32

00 – 024 Warszawa

Sprawozdania  szkół,  które  otrzymały  wsparcie  finansowe  na  realizację  szkolnych
placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw szkole w 2013 roku
stanowią załączniki do odpowiednich sprawozdań organów prowadzących.

W załączeniu:
· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – miejsce zabaw.
· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – miejsce zabaw.
· Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – szkolny plac zabaw.
· Wzór sprawozdania organu prowadzącego – szkolny plac zabaw.

 

 

                     w z. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                       Mariusz Dobijański

                                   /-/

                     Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pliki do pobrania

Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – miejsce zabaw
77 KB

Wzór sprawozdania organu prowadzącego – miejsce zabaw
74.5 KB

Wzór sprawozdania dyrektora szkoły – szkolny plac zabaw
70.5 KB

Wzór sprawozdania organu prowadzącego – szkolny plac zabaw
78 KB

https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/4617/f-6795-2-dyrektor-pomoce2013.doc
https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/4618/f-6795-2-organ-pomoce2013.doc
https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/4619/f-6795-2-dyrektor-place2013.doc
https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/4620/f-6795-2-organ-place2013.doc
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