Szkolny budżet partycypacyjny – projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.
LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce
w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego – Edycja I (rok szkolny 2020/2021)
UWAGA!!! Projekty dopuszczone do głosowania na poniższej liście zostały ułożone LOSOWO!!!

Lp.

1
2

Nazwa projektu

Odnawiamy szkolne koło
rozmów (toalety damskie)
Profesjonalny stół do tenisa
stołowego
Wyposażenie do kuchni
szkolnej

Autor/autorzy projektu

Krótki opis projektu

Bratek Kamila

Odremontowanie damskich łazienek (góra – dół).
Profesjonalny stół do nauki gry w tenisa stołowego będzie dostępny dla uczniów
ćwiczących na SKS.
Wymiana zlewozmywarki i baterii w kuchni szkolnej w celu poprawienia estetyki i
dostosowania się do przepisów sanitarnych.

4

Sprzęty do użytku szkolnego

Konieczny Zbigniew
Szydłowska Beata
Stachura Małgorzata
Jonik Małgorzata,
Skrzypek Beata,
Nyczkowska Łucja
Żurek Jolanta, Skrzypek
Szymon

5

Czas na przerwę

Klich Julia

6

Szkolne szafki do szatni

7

Szkolna oaza – źródełko wody
pitnej

Olipra Nikola
Nieć Krzysztof, Wróbel
Daria, Stal Nikola
Multan Bartosz, Ważydrąg
Adrian, Sitko Bartłomiej
Zaręba Nataniel

8

Relaks na świeżym powietrzu

9

Mała siłownia

Klich Julia
Szczupak Kinga
Kica Wiktoria

10

Kolorowa klasa

Brzegowy Małgorzata

11

Ławki dla ósmej klasy

Bratek Kamila

12

Gimnastyka dla każdego
Harcerstwo także dla młodszych
klas
Harcówka – miejsce rozwoju

3

13
14

Kukla Aleksandra
Kukla Sabina
Hołyst Zuzanna
Bąk Joanna

Zakup odkurzacza, podkaszarki, wiertarki udarowej, wkrętarki i kompletu śrubokrętów
zapewni utrzymanie czystości i estetyczności w szkole jak i w jej obrębie a także
umożliwi sprawne wykonywanie drobnych napraw na terenie szkoły.
Zakup sprzętu rekreacyjnego i gier planszowych, logicznych, zręcznościowych i
konstrukcyjnych dla młodszych i starszych uczniów w celu zagospodarowania czasu
wolnego podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych.
Szkolne szafki do szatni dla uczniów klas IV-VIII zamykane na kluczyk – koniec
problemów z bałaganem w szatni oraz corocznym tworzeniem Biura Rzeczy Niczyich.
Fontanna wody pitnej – zapewnia stały dostęp do wody pitnej bez dużych kosztów dla
całej społeczności szkolnej. Pozwala na wygodne picie bez jednorazowych
kubeczków. To komfortowy, ekologiczny i oszczędny sposób na wodę pitną.
Zakup stołu piknikowego do ogródka przed szkołą – stół z ławkami służyć miałby całej
szkole oraz zachęcać do spędzania czasu na świeżym powietrzu w ciepłe dni.
Zorganizowanie siłowni w jednym z pomieszczeń na hali. Siłownia to dobry sposób na
zachęcenie młodzieży do ćwiczeń.
Meble do klasy dla uczniów młodszych pozwolą dobrze zagospodarować przestrzeń
w Sali lekcyjnej, wyeksponować pomoce edukacyjne, prace artystyczne dzieci oraz
utrzymać porządek w klasie.
Wyposażenie klasy ósmej na pierwszym piętrze przysłuży się to tego, że będzie się
lepiej uczyć.
Rozpoczęcie działalności grupy artystycznej specjalizującej się tańcem z elementami
gimnastyki artystycznej. Wykorzystanie zakupionego sprzętu podczas zajęć
rehabilitacyjnych oraz na lekcjach wychowania fizycznego.
Dzięki harcerstwu można zdobywać nowe przyjaźnie, wiedzę oraz uczyć się
zaradności i patriotyzmu.
Wyposażenie harcerzy w niezbędne materiały służące rozwijaniu ich pasji.

Wartość projektu
( w zł)

2960,00 zł
2900,00 zł
2400,00 zł

2800,00 zł
2220,42 zł
2970,00 zł

1749,00 zł
2305,00 zł
2840,00 zł
3000,00 zł
2724,00 zł
3000,00 zł
3000,00 zł
2925,00 zł
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młodych harcerzy

Marciniec Daniel

15
16

Tablety do wykorzystania przez
uczniów w trakcie lekcji
Mapy historyczne

Wiśniowska Marzena
Bratek Kamila

17

Akcesoria komputerowe

Skoczek Marcin

18

Dzwonki chromatyczne

Skoczek Marcin

19

Mazur Łucja

20

A – jak aktywni
Nauka przez zabawę – gry
edukacyjne i pomoce
dydaktyczne.

Pawulska Magdalena

21

Kącik rekreacyjny w klasie

Brzegowy Małgorzata

22

Kącik sportowy

Brzegowy Małgorzata

23

Korytarzowy relaks – zestaw puf

24

Świetlicowy kącik plastyczny

Gicala Jakub
Gicala Ida
Szczyrek Emilia

25

Serce na plastikowe nakrętki

Gicala Ida

Zatwierdzono dnia: 7 kwietnia 2021 r.

Zakup tabletów umożliwi wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na
lekcjach nie tylko języka angielskiego. Zmotywuje uczniów do efektywnej pracy na
zajęciach i stworzy dostęp do różnorakich aplikacji wspierających naukę różnych
przedmiotów. Tablety dostępne w szkole mogą być z powodzeniem używane na
różnych poziomach edukacyjnych.
Potrzeba nowych map historycznych, ponieważ stare mapy są bardzo ziszczone.
Karty sieciowe do komputerów stacjonarnych, które nie mają połączenia z Internetem
– pozwoli to nauczycielom uatrakcyjnić lekcję uczniom wykorzystując technologię
informacyjną. Zewnętrzne napędy optyczne potrzebne do laptopów, które nie mają
wbudowanych stacji dysków – wiele materiałów do wykorzystania na lekcjach przez
nauczycieli znajduje się na płytach CD.
Zakup dzwonków chromatycznych pozwoli na naukę gry każdemu uczniowi. Rozwiną
oni zdolności muzyczne, motoryczne, poprawią swoją pamięć i koncentrację.
Instrumenty będą wykorzystywane na lekcjach muzyki i podczas uroczystości
szkolnych.
Zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do rozwijania aktywności i
kreatywności uczniów z klas I – III z niepełnosprawnością.
Zakup gier edukacyjnych i pomocy dydaktycznych umożliwi uatrakcyjnienie zajęć z
dziećmi. Dzieci poprzez zabawę będą mogły w łatwiejszy i ciekawszy sposób poznać
trudne zagadnienia i lepiej je zapamiętać.
Zakup sprzętu rekreacyjnego do gimnastyki, nauki, zabawy i relaksu dla dzieci
młodszych, w celu zagospodarowania czasu wolnego podczas przerw i zajęć
pozalekcyjnych.
Zorganizowanie kącika sportowego w celu kształtowania sprawności motorycznej,
równowagi oraz orientacji przestrzennej
Stworzenie przyjemnego i kolorowego miejsca do wypoczynku oraz zabawy na
korytarzu szkolnym z wykorzystaniem zestawu puf i siedzisk.
Utworzenie świetlicowego kącika plastycznego i wyposażenie go w różnorodne
materiały i akcesoria plastyczne.
Zakupienie i zamontowanie przy szkole dużego czerwonego metalowego serca na
plastikowe nakrętki. Celem jest zbieranie nakrętek, pomaganie chorym dzieciom i
dbanie o środowisko.
Ogółem wartość projektów

3000,00 zł
1589,52 zł

800,00 zł

2160,00 zł
613,10 zł
332,16 zł
2932,00 zł
2893,00 zł
1320,00 zł
2130,00 zł
2200,00 zł
57 763,20 zł

