LISTA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO SZKOLNEGO BUDŻETU
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które zostały zakwalifikowane do etapu głosowania,
kolejność projektów ustalona drogą losowania.
Wnioskodawca
Szacowana kwota
Tytuł projektu
Flagi gabinetowe
Dariusz Nowak
1.800,00
Zakup 3 flag ze stojakami, masztem itd.
Street art jako dziedzina sztuki
Sylwia Szpak
8.000,00
Wykonanie muralu nawiązującego tematyką
do PSP 34. Jest wstępny projekt.
Korytarz szkolny przyjazny uczniom
6.900,00
Halina
Ustawienie na górnym holu 8 sześciokątnych
Kasprzykstolików i kolorowych, ergonomicznych
Mazgajczyk
krzeseł. Przeznaczone do odpoczynku,
zjedzenia śniadania, grania w gry itp.
Dodatkowo do wykorzystania podczas imprez
szkolnych,
Manufaktura Monitor 34
3.400,00
Anna
Zakup drukarki kolorowej na potrzeby
Michnicka
szkolnej gazety.
30.000,00
Podest sceniczny, oświetlenie RGBW LED+
Radosław
nagłośnienie.
Grabowski
Zakup podestu, nagłośnienia i oświetlenia,
które pozwolą na profesjonalna realizacje
uroczystości szkolnych.
Anna Janicka
14,000,00
Bajkowy Gabinet Terapeutyczny
Przekształcenie gabinetu w miejsce przyjazne
dzieciom – pastelowe kolory, nowoczesne
pomoce terapeutyczne, multimedialne.
Załączony wykaz pomocy.
Bezstresowy dzwonek
10.000,00
Jolanta BilskaWymiana dzwonka na przyjazny gong z
Sulima
możliwością przełączania na dźwięk dzwonka.
Wirtualna gazeta szkolna
10.500,00
Halina
Zamieszczenie na korytarzu monitora do
Kasprzykwyświetlania różnych materiałów.
Mazgajczyk
Pracownicy otrzymają login i hasło do
logowania na stronie WGS, co pozwoli
umieszczać bieżące informacje. Gazetą można
zarządzać z dowolnego urządzenia,
zamieszczać zdjęcia, dokumenty, filmy.
Oprogramowanie posiada możliwość
zintegrowania ze stroną szkoły. Autor
wskazuje konkretny sprzęt z
oprogramowaniem.
Komfortowa szkoła.
Dorota
10.000,00
Zakup dwóch kanap na górny hol.
Michalska
Szkolne teczki
Dariusz Nowak
700,00
500 teczek na świadectwa dla absolwentów –
wizualna promocja szkoły.
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Kurtyna na górnym holu.
Zakup kotar. Oddzielenie sceny od
publiczności. Zamontowanie szyny sufitowej.
Kreatywna szkoła
Zakup 25 rocznych licencji pakietu
programów firmy Adobe. Nauka tworzenia
współczesnej grafiki komputerowej i filmu.
Projekt ma służyć podnoszeniu kompetencji
uczniów i nauczycieli.
Patio jako integracyjna strefa spotkań
edukacyjno-kulturalnych wśród
dobrodziejstw przyrody.
Wykonanie na zewnętrznym patio zadaszenia
z poliwęglanu - umożliwi to realizację lekcji
na świeżym powietrzu, organizację
popołudniowych spotkań integracyjnych.
Uśmiechnij się.
Wymiana i dokupienie zabawek naściennych,
dodanie specjalnych, nietłukących się
krzywych zwierciadeł w różnych miejscach
szkoły. Ma to sprzyjać miłemu spędzaniu
czasu, poprawie relacji, odprężeniu.
Przyjazna świetlica
Zakup do świetlicy trzech stolików z
kolorowymi krzesłami oraz sof.
Zakup werbla marszowego.
Mój rozwój – moja przyszłość. Zakup
ergonomicznych krzeseł do sal lekcyjnych.
128 ergonomicznych krzeseł - po 32 do 4 sal
lekcyjnych
Chcemy muzykować.
Zakup 15 sztuk dzwonków, zestawu
instrumentów perkusyjnych,
pianina cyfrowego.
Maszt + flagi Polski, UE, województwa
mazowieckiego bądź miasta.
Zakup flag i montaż trzech masztów.
Zdrowo żyjemy, bo wiemy, co jemy.
Warsztaty kulinarne pokazujące smaki
polskie i egzotyczne. Rozwijanie
zainteresowań i umiejętności kulinarnych.
Zapoznanie z bezpieczeństwem i higieną
pracy w kuchni.
10 grup po 20 uczniów z klas 1-3 oraz 10 grup
po 25 uczniów z klas starszych, realizator np.
“Warsztaty kulinarne północ-południe”
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Agnieszka

1.100,00
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10.000,00

Sylwia Krąpiec

8.600,00

Artur
Sulikowski
Karolina
Warmiak

650,00
20.000,00

Mateusz
Piotrowski

5.100,00
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Grabowski

6.200,00

Maria Sikorska
kl. 6d

15.750,00

