
 
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 nr 2 im. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach  
w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego – Edycja I (rok szkolny 2020/2021) 

 
UWAGA!!! Projekty dopuszczone do głosowania na poniższej liście zostały ułożone LOSOWO!!! 

 

Lp. Nazwa projektu Autor/autorzy 
projektu 

Krótki opis projektu Wartość 
projektu 

(w zł) 

1 Bajkowy zakątek Danuta Turlej 
Bajkowy zakątek to miejsce, w którym uczniowie mogliby wygodnie, 

przyjemnie i pożytecznie spędzać czas wolny czytając. 
3000 

2 
Grawitacyjna jazda na 

całego 
Roksana Sielewicz, 

Tryba Zuzanna 

Jeździki grawitacyjne to niezwykły pojazd, który dzięki swojej budowie nie 
potrzebuje żadnego zasilania, aby się poruszał. W projekcie zaplanowane 

jest kupno sześciu takich jeździków. 
851,76 

3 
Szkolny radiowęzeł o 
nazwie: „Na językach” 

Wiktoria Topolska, 
Amelia Małek, Zofia 

Świerczek, Karol Tyka. 

Celem projektu jest odnowienie już istniejącego radiowęzła. Dostarczałby 
rozrywki w postaci muzyki emitowanej w trakcie przerw międzylekcyjnych. 

Umożliwiłby też szybką komunikacje między klasami. 
3000 

4 
Szafka ubraniowa na 

chip 
Weronika Cyga Celem projektu jest zakup szafki ubraniowej otwieranej na chip 2970 

5 Przerwy z „Just dance” 
Joanna Kociołek-

Kachnowicz 

Projekt przewiduje zakup telewizora, który zostałby umieszczony na 
korytarzu, aby podczas przerw dzieci mogły ćwiczyć układy taneczne 

odtwarzane na tym telewizorze. 
1470 

6 Gry korytarzowe 
Joanna Kociołek-

Kachnowicz 
Gry korytarzowe w formie naklejek na podłodze. Gry oprócz waloru 

rozrywkowego mają też walor edukacyjny. 
2000 

7 Przyłóż rękę do fizyki 
Gabriela Piwowarczyk, 

Jan Strąk 
Celem projektu jest doposażenie pracowni fizycznej w naszej szkole. 2932 

8 
Baw się i bądź 

kreatywny 
Jolanta Gagatek, 
Jolanta Latocha 

Projekt zakłada wyposażenie świetlicy szkolnej w jeździki grawitacyjne, 
puzzle piankowe, tor kulkowy, gry planszowe, szafkę oraz wygodne pufy 

do siedzenia. 
3000 
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9 
Unihokej-zabawa, nauka 

wychowanie 

Jan Chrabąszcz, 
Wojciech 

Stanisławczyk 

Projekt ma na celu rozpropagowanie gry w unihokeja w szkole. Zakłada 
on zakup niezbędnego sprzętu do gry w unihokeja. 

2956 

10 Sala relaksacyjna Jakub Szpil 

Sala relaksacyjna to miejsce, w którym uczniowie, słuchając muzyki 
relaksacyjnej oraz podziwiając krajobraz na dużej fototapecie, mogliby 
odpocząć na wygodnych pufach lub w wygodnym, miękkim kojcu do 

zabawy. 

2637 

Ogółem wartość projektów 24816,76 
  

Zatwierdzono dnia: 31 marca 2021 r.  

 


