Szkolny budżet partycypacyjny – projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.
LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
w Zespole Szkół Gminnych w Bogucicach im. Henryka Sienkiewicza
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

1

„Pobawmy
się językiem
angielskim”

Gwóźdź Mikołaj, Kaczmarczyk
Tomasz, Kmieć Bartłomiej
Sygnarowicz , Paweł Wojcieszek
Rafał, Zelek Rafał

2

„Co nam w
duszy gra ?”

Romańska Zofia, Czarnota Ireneusz,
Nowak Antoni,
Poradowski Wiktor, Wójcik Kamil

3

„Rzucamy,
trafiamy,
wygrywamy”

Kula Aleksandra
Słonina Emilia

4

„Szkolne
Planetarium”

Rogozińska Wiktoria
Rogozińska Zuzanna
Gwóźdź Magdalena

5

„Czytajmy,
a będziemy
bogatsi”

Gwóźdź Mikołaj, Kaczmarczyk
Tomasz, Kmieć Bartłomiej,
Sygnarowicz Paweł, Wojcieszek
Rafał, Zelek Rafał

W ramach projektu zaplanowano zakup różnorodnych gier i pomocy dydaktycznych, które
posłużą każdemu uczniowi w przyswajaniu gramatyki języka angielskiego. Pomoce
dydaktyczne będą odpowiednie dla klas I-VIII. Z materiałów będzie można korzystać w trakcie
lekcji oraz na świetlicy.
Założeniem projektu jest zakup kompletnego zestawu nagłaśniającego w celu uruchomienia
szkolnego radiowęzła. Będzie on umożliwiał przekazywanie informacji szkolnych, nadawanie
muzyki w trakcie przerw oraz rozwijanie umiejętności dziennikarskich uczniów. Projekt
przeznaczony dla uczniów całej szkoły.
Projekt zakłada zakup dwóch tablic z koszami do koszykówki zamontowanymi na niższej
wysokości. Pozwalałoby to na grę i trening rzutów dla najmłodszych uczniów z klas I-VI. Niższe
kosze w doskonały sposób wdrażałyby dzieci do gry na pełnowymiarowym boisku w
przyszłości.
W ramach projektu zaplanowano zakup teleskopu obserwacyjnego wraz ze statywem.
Pozwalałoby to na obserwację obiektów oraz zjawisk astronomicznych. Dzięki temu sprzętowi
uczniowie szkoły mogliby w atrakcyjny sposób zaznajamiać się
z podstawami astronomii.
Realizując projekt zaplanowano zakup różnorodnych książek do szkolnej biblioteki. Każdy
uczeń będzie mógł pożyczyć wybraną przez siebie pozycję. Tematyka książek przeznaczona
jest dla uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej.

6

„Szkolny
zwierzak (Żółw
stepowy)”

7

„Przerwy na
okrągło”

8

„Piłkarzyki”

Myszka Wiktoria
Gwóźdź Mikołaj, Kaczmarczyk
Tomasz, Kmieć Bartłomiej,
Sygnarowicz Paweł, Wojcieszek
Rafał, Zelek Rafał
Frączek Karolina, Nawrocka Oliwia
Gwóźdź Mikołaj, Kaczmarczyk
Tomasz, Kmieć Bartłomiej
Sygnarowicz Paweł, Wojcieszek Rafał
Zelek Rafał

Projekt zakłada zakup żółwia stepowego wraz z terrarium i niezbędnymi akcesoriami.
Propozycja ma na celu uczyć odpowiedzialności za zwierzątko. Wybór żółwia jest
nieprzypadkowy ponieważ jest to zwierzę długowieczne, więc będzie cieszył uczniów
kolejnych roczników
Założeniem projektu jest zakup stołu do gry w bilarda. Podczas przerw między lekcjami każdy
uczeń będzie mógł zagrać z koleżankami i kolegami. Stół usytuowany byłby w świetlicy i
stanowiłby doskonałą formę rozrywki dla dzieci.
Autorzy projektu zaplanowali zakup stołu do gry w „Piłkarzyki”. Gra mogłaby służyć uczniom w
trakcie przerw oraz na świetlicy. Gra jest źródłem doskonałej rozrywki, kształtuje koordynację i
refleks. Przeznaczona jest dla całej społeczności
szkolnej.

Wartość
projektu
( w zł)

1000,00

2 999,99

2 299,99

1 299,00

1 666,00

1 500,00

799,00

499,00
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9

„Piłka ręczna”

Fiołek Dawid
Biesiada Marcin

10

„Zostań
siatkarzem”

Nikola Imiołek

11

„Moja szkoła
drugim
domem”

Mikiecik Julia
Wojcieszek Maja

12

Drabinki
Gimnastyczne
świetlicowy
plac zabaw

Jesionka Karol
Smulski Kamil

Zatwierdzono dnia: 31 marca 2021 r.

Założeniem projektu jest zakup kompletu piłek do piłki ręcznej z atestem przeznaczonych do
gry na hali. Będzie to stanowiło polepszenie bazy wyposażenia szkoły, a co za tym idzie
podniesie umiejętności i sprawności uczniów szkoły. Projekt przeznaczony dla uczniów całej
placówki.
Pomysłodawcy projektu zaplanowali poprawienie, wyposażenia sportowej bazy szkoły. W
ramach przedsięwzięcia postanowiono zakupić zestaw atestowanych piłek do siatkówki. Zakup
ten spowoduje podniesienie umiejętności gry w siatkówkę uczniów Szkoły.
Projekt ma na celu stworzenie idealnych warunków podczas pobytu dzieci w szkole. Aby to
zrobić pomysłodawcy zaplanowali zakup kolorowych mebli, do klasy. Meble służyłyby do
przechowywania książek i przyborów uczniów. Zwiększenie estetyki spowodowałoby, że dzieci
czuły by się w szkole jak u siebie w domu. Z mebli korzystaliby obecni uczniowie oraz z
kolejnych roczników
W ramach projektu zaplanowano zakupić do świetlicy drabinki gimnastyczne wyposażone w
huśtawki, zjeżdżalnie, liny wspinaczkowe i inne przyrządy, które lubią dzieci. Projekt ten będzie
ogólnodostępny dla wszystkich uczniów szkoły. Drabinki są przystosowane dla dzieci jak i
dorosłych. Cały sprzęt posiada niezbędne atesty i jest dopuszczony do użytkowania w
placówkach oświatowych.
Ogółem wartość projektów

610.00

690,00

2892,00

2 299,00

18 552,00

