
Numer 
projektu

Tytuł projektu Opis projektu Szacunkowy koszt (w zł)

1
ŁAWKI NA DZIEDZIŃCU 

SZKOLNYM

Projekt: „Ławki na dziedzińcu szkolnym” miałby polegać na zamontowaniu 7 ławek na dziedzińcu szkolnym. Celem projektu jest uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu uczniom (na przerwach) oraz integracja uczniów w 
szkole.

Realizacja projektu pozwoli:
- uatrakcyjnić wolny czas uczniów
- integrować społeczność szkolną

- zmienić otoczenie szkolne na bardziej przyjazne uczniom,
- na rekreację, można sobie na niej usiąść, odpocząć

- zapobiegać dewastacji zielonej przestrzeni na dziedzińcu szkoły.

2 500,00 zł

2
CYBER SALA 

PRZYSZŁOŚCI

Projekt: „ Cyber sala przyszłości” ma polegać na doposażeniu sali informatycznej 215 w myszki komputerowe (16 szt.) wraz z podkładkami (16 szt.) i tablicę suchościeralną w raz z zestawem akcesoriów (4 markery, holder 
magnetyczny, wycierak magnetyczny, 5 szt. Wymiennych filców do wycierania, 10 szt. Kolorowych magnesów).

 
Projekt przyczyni się do poprawy jakości i komfortu pracy uczniów, usprawni pracę przy komputerze zwłaszcza tam gdzie jest wymagana precyzja pracy (np. w programach graficznych podczas rysowania i obróbki wektorów).

2 450,00 zł

3 SZKOLNY RADIOWĘZEŁ

Projekt ma na celu zakupienie sprzętu (wzmacniacza, kolumn, kabli) 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 na parterze, zainstalowanie wzmacniacza w wydzielonym pomieszczeniu szkoły.

Radiowęzeł pozwoli na:
- nabycia umiejętności przygotowania wystąpień publicznych,
- nabycia umiejętności zbierania i selekcjonowania informacji,

- wzrost samooceny uczniów, poczucia, że podjęte działania są akceptowane przez rówieśników,
- rozwijanie zainteresowań muzycznych, kulturalnych, przedmiotowych,
- poprawę umiejętności wypowiadania się fonetycznego i stylistycznego,

- nabycie umiejętności pracy grupowej i odpowiedzialności za pracę zespołu zadaniowego,
- rozwój kreatywności uczniów,

- zwiększanie zaangażowania uczniów w życie szkoły.

2500,00 zl

4
KOSZE BETONOWE CZYLI 

CZYSTY DZIEDZINIEC

Projekt: „Kosze betonowe czyli czysty dziedziniec” miałby polegać na zamontowaniu kilku betonowych koszy na śmieci na terenie dziedzińca szkolnego. Pomogłyby utrzymać w czystości dziedziniec szkolny.

Poprzez realizację projektu i zamontowanie koszy betonowych na dziedzińcu szkolnym, śmieci takie jak: papierki, opakowania, butelki nie zaśmiecałyby dziedzińca szkoły, byłby on czysty, a wszystkie śmieci znalazłyby swoje 
miejsce. Przy okazji młodzież uczyłaby się prawidłowej segregacji śmieci.

2 500,00 zł

5
SERCE DLA 

POTRZEBUJĄCYCH

Projekt: „Serce dla potrzebujących” miałby na celu zbiórki charytatywne na cel osób niepełnosprawnych.
Projekt polegałby na masowej zbiórce nakrętek przez uczniów, nauczycieli jak również mieszkańców Nowej Huty, a następnie przekazywaniu zebranych nakrętek do rodziny osoby niepełnosprawnej 

Serce będzie wyróżniało się atrakcyjnym desingem, będzie wytrzymałe i proste w użyciu.

Podejście proekologiczne w ostatnim czasie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Dzięki naszemu pojemnikowi na nakrętki w kształcie serca w przyjazny sposób to podejście można wspierać.
Nasz projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia okolicy oraz terenu wokół szkoły, pomoże propagować ideę recyklingu i pomagania innym.

2 500,00 zł

6 KĄCIK WYPOCZYNKOWY
Projekt: „Kącik wypoczynkowy” miałby polegać na zakupieniu sofy na korytarz przed świetlicą szkolną. Uczniowie dzięki temu mogliby odpocząć podczas długiej przerwy, a także przygotować się do lekcji, nawet razem się
pouczyć. Uczniowie, którzy dojeżdżają i są już godzinę wcześniej w szkole, mieliby miejsce do spokojnego czekania na zajęcia. Projekt przyczyni się do poprawy wizerunku szkoły, stworzenia atrakcyjnego miejsca do relaksu dla
uczniów oraz do ich integracji. Dobry wypoczynek zwiększa motywację do działania.

2 500,00 zł

7
NASZA SZKOŁA 

INTEGRUJE

Projekt: „Nasza szkoła integruje” miałby polegać na zakupieniu stołu do piłkarzyków. Jego pozytywne oddziaływanie będzie długoterminowe, uczniowie będą mogli grać w piłkarzy ki na przerwach i po lekcjach. Dzięki temu
projektowi zostanie spopularyzowana aktywna forma spędzania wolnego czasu. Będzie to alternatywa dla komputera i telefonu. Aktywność fizyczna zmniejsza poziom agresji.W przyszłości w szkole mogłyby się odbywać turnieje
w piłkarzyki.                          Realizacja projektu pozwoli:
- uatrakcyjnić wolny czas uczniów
- integrować społeczność szkolną
- kreatywnie wykorzystać przestrzeń,
-przeciwdziałać agresji i  szkolnej „nudzie”
- aktywne spędzanie wolnego czasu.

2 250,00 zł

8
USIĄDŹ Z NAMI NA 

ŚWIEŻYM POWIETRZU

Projekt: „Usiądź z nami na świeżym powietrzu” miałby polegać na zamontowaniu 3 ławek na dziedzińcu szkolnym. Na dziedzińcu nie ma miejsc gdzie młodzież może usiąść podczas przerwy. Ławki będą służyć spotkaniom
młodzieży na świeżym powietrzu.
Będą to ławki z oparciem i podłokietnikami.
Po okresie pandemii i izolacji będą sprzyjały odbudowywaniu relacji rówieśniczych.

Realizacja projektu pozwoli:
- wypocząć wygodnie na świeżym powietrzu,
- integrować społeczność szkolną,
- odbudować relacje koleżeńskie,
- zawierać nowe przyjaźnie w szkole,
- zapobiegać dewastacji zielonej przestrzeni na dziedzińcu szkoły.

2 500,00 zł
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