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1 KOMFORTOWA EDUKACJA

Projekt: „KOMFORTOWA EDUKACJA” miałby polegać na zakupieniu 
wygodnej kanapy 3 osobowej do wypoczynku w przerwach między lekcjami 
lub przed lekcjami. Niestety jesteśmy ograniczeni budżetem. Celem 
projektu jest uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu uczniom (na 
przerwach) oraz integracja uczniów w szkole.
Kanapa byłaby częścią kąciku wypoczynkowego dla młodzieży w naszej 
szkole ale również miejscem dla rodziców w oczekiwaniu na zebranie, 
rozmowę z nauczycielem.
Kanapa, której nie ma w szkole, zmieni otoczenie. Wpłynie na poprawę 
samopoczucia uczniów, komfort nauki i przyjazną atmosferę. Tworzenie 
stref odpoczynku, integracji po dwuletniej izolacji jest niezmiernie ważne i 
odpowiada na potrzeby uczniów w naszej szkole.

Realizacja projektu pozwoli:
- uatrakcyjnić wolny czas uczniów
- integrować społeczność szkolną
- kreatywnie wykorzystać przestrzeń,
- zwiększyć komfort psychiczny uczniów,
- zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, przytulności, ciepła,
- wspierać przywiązanie i odpowiedzialność za miejsce, w którym się 
przebywa
- zakup kanapy będzie stanowił wartość dodaną edukacji.

2 500,00 zł

2 CZAS NA SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ

Projekt miałby na celu ułatwić komunikację między Dyrekcją, 
nauczycielami, samorządem uczniowskim i całą społecznością szkolną.
Projekt ma na celu zakupienie sprzętu i uruchomienie szkolnego 
radiowęzła. Projekt zakłada utworzenie zespołu redakcyjnego, który będzie 
pracował pod kierunkiem nauczyciela. Zespół redakcyjny będą tworzyli 
uczniowie z Samorządu Uczniowskiego. Zespół będzie pracował w oparciu 
o samodzielnie przygotowany regulamin, który zostanie zatwierdzony przez 
dyrektora szkoły. Projekt zakłada współpracę ze szkolnymi kołami 
zainteresowań, realizację audycji popularyzujących wiedzę ogólną oraz 
zawodową – branżową, dbanie o przestrzeganie kultury języka polskiego, 
informowanie o bieżących wydarzeniach, akcjach SU, akcjach 
charytatywnych.
Od strony technicznej projekt zakłada zakupienie głośników i montaż na 
korytarzu II piętra, zainstalowanie wzmacniacza w wydzielonym 
pomieszczeniu szkoły.

Radiowęzeł ułatwi przekazywanie informacji w szkole, głównie uczniom. 
Usprawni komunikację oraz umili czas na przerwach (słuchanie dobrej 
muzyki), uatrakcyjni wolny czas poprzez prowadzenie audycji tematycznych 
przez Samorząd Uczniowski, oraz przekazywanie informacji dotyczących 
bieżących wydarzeń szkolnych.
Zakupiony sprzęt przyczyni się do budowania  dobrej atmosfery oraz 
pozwoli przyjemnie spędzić czas podczas przerw.

2 500,00 zł

3 UCZYŃMY PRZERWĘ CIEKAWSZĄ

Projekt: „Uczyńmy przerwę ciekawszą” miałby polegać na zakupieniu stołu
bilardowego. Podczas przerw, przed lekcjami miło jest pograć w bilard.
Jest to doskonała forma rozrywki, alternatywa dla gier komputerowych.
Bilard pozwala ćwiczyć koordynację wzrokowo – ruchową, refleks,
skupienie, uczy logicznego myślenia. To nie tylko sposób na rozrywkę ale
także czas spędzony w gronie kolegów, wspólne rozmowy,
dyskusje.Realizacja projektu pozwoli:
- uatrakcyjnić wolny czas uczniów
- integrować społeczność szkolną
- kreatywnie wykorzystać przestrzeń,
- aktywne spędzać wolnego czasu.

2 500,00 zł
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