
Zespól Szkół w Rokitach wśród zwycięzców III edycji Konkursu Grantowego mPotęga 

prowadzonego przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. 

Cieszymy się, że nasze dwa projekty „W drogę z tabliczką mnożenia” – adresowany do 

uczniów kl. IV – VI i rodziców oraz „Liczby rządzą światem” – dla uczniów kl. I – III gimnazjum 

otrzymały dofinansowanie. Zaplanowano rodzinne podchody matematyczne, turniej „Latająca 

tabliczka mnożenia”, warsztaty kulinarne, spotkanie z dietetykiem, wycieczkę z leśniczym, piknik 

oraz wycieczki i konkursy. Oba projekty będą realizowane od września 2016r. 

mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra 

Sieć. 

Od 2016 r. jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i 

bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób.  

U podstaw „mPotęgi” leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia 

poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych 

sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb.  

Granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł przyznawane są w dwóch kategoriach:  

• dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych.  

• dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Tegoroczna odsłona była pod wieloma względami wyjątkowa. Po raz pierwszy w historii programu 

swoje wnioski mogły składać podmioty z całego kraju, co zaowocowało niespotykaną dotąd skalą 880 

nadesłanych zgłoszeń. Dzięki temu Fundacja mBanku przeznaczyła na dofinansowania rekordową 

kwotę 1,2 mln zł.  

Grantami nagrodzono aż 1/3 wniosków spełniających kryteria formalne – łącznie 210 wniosków ze 

wszystkich województw. Najwięcej nagrodzonych wniosków nadesłano z województw małopolskiego 

(35) i śląskiego (29), które po raz pierwszy mogły brać udział w programie. Tradycyjnie mocną 

reprezentację będzie mieć także województwo wielkopolskie i mazowieckie, w których dzięki 

grantom zrealizowanych zostanie ponad 20 projektów.  

 

Większość nagrodzonych projektów (ponad 140) realizowanych będzie dla dzieci szkół 

podstawowych. Pozostałe 68 grantów przeznaczonych jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych.  

 

 


