Wycieczki z programu Poznaj Polskę w
Poznaniu i okolicy

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program dofinansowania wycieczek szkolnych
realizowanych na terenie Polski. Wymagana jest wizyta w określonych punktach edukacyjnych,
wśród których znalazły się obiekty z Poznania i okolicy.
Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez
umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i
historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dofinansowanie mogą otrzymać wycieczki dzieci i młodzieży z 3 grup wiekowych:
●
●
●

klasy I-III szkół podstawowych,
klasy IV-VIII szkół podstawowych
szkoły ponadpodstawowe.

W ramach programu dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
●
●
●

jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt
zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Wnioski będzie można składać do 30 września 2021 roku lub do wyczerpania środków
finansowych.

Aby otrzymać dofinansowanie, w programie wycieczek muszą znaleźć się atrakcje zamieszczone w
wykazie ministerstwa.

Szczegółowe informacje o programie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Katedra Poznańska (Fot. R. Maciejewski), Pałac w Rogalinie (Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie), Zamek w Kórniku (Fot. Z.
Nowakowski).

Atrakcje turystyczne Poznania i okolic, które znalazły się w wykazie punktów edukacyjnych
programu Poznaj Polskę:

Poznań
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła (Katedra),
Biblioteka Raczyńskich,
Historyczny zespół miasta (obejmuje obszar Starego Miasta, Dzielnicy Cesarskiej, Chwaliszewa,
Ostrowa Tumskiego i Cytadeli),
Muzeum Archidiecezjalne,
Muzeum Historii Miasta Poznania,
Muzeum Instrumentów Muzycznych,
Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego,
Palmiarnia Poznańska,
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (obejmuje Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Armii “Poznań”.
Na liście dla szkół ponadpodstawowych znalazło się również Muzeum Martyrologii Wielkopolan –
Fort VII),
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe.

Kórnik
●

zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli (obejmuje Zamek
w Kórniku, Arboretum Kórnickie oraz kościół Wszystkich Świętych)

Rogalin
●

Zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego (obejmuje Muzeum Pałac w
Rogalinie, kościół św. Marcelina z Mauzoleum Raczyńskich, Majątek Rogalin oraz Dęby Rogalińskie)

Szamotuły
●

Muzeum – Zamek Górków

Szreniawa
●

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

Zapraszamy do Poznania!
Zdjęcie główne Pałac w Rogalinie (Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie)

