Tabela 1: Projekty do głosowania w Szkolnym Budżecie Obywatelskim SP 18
Nazwa projektu

Opis

Co chcemy kupić

Przenośny kącik
relaksu

Jest to projekt skierowany do osób czekających
na lekcje lub chcących odpocząć podczas
przerw. Przerwy są ważną częścią życia uczniów
i szkoły. Przenośny kącik relaksu chcielibyśmy
ustawić na parterze pod oknami pomiędzy
szafkami w pobliżu drzwi Pana Kierownika i
gabinetu stomatologicznego. „Przenośny”ponieważ latem mógłby być wynoszony na
nasze szkolne patio. Korzystać mogliby z niego
wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Lekcje w-fu i dodatkowe zajęcia sportowe są
dla nas bardzo ważne. Dlatego nasz projekt
zakłada zakup akcesoriów sportowych, które te
zajęcia urozmaicą. Sprawi to, że chętniej
będziemy brać w nich udział. Sport jest dla nas
aktywnym wypoczynkiem, dlatego chcemy
mieć jeszcze większe możliwości korzystania z
takiej formy w naszej szkole.

- pufy z oparciem
- pufa kanapa
- poduchy emocje
- dywan okrągły
- szafka na kółkach
- huśtawka pająk
- hamak kropla

W-fowa
REWOLUCJA!

Ogródek
meteorologiczny
„METEOPLUS EKO
ON-LINE”

Sport and chillout
zone

Projekt przeznaczony jest dla uczniów 4-8, a
także dla projektów o tematyce ekologicznej.
Przyrządy pomiarowe są bardzo proste w
obsłudze, dlatego mogą z nich korzystać także
najmłodsi. Uczniowie nauczą się opisywać
pogodę na lekcji, która odbędzie się poza salą
lekcyjną w przyszkolnym ogródku
meteorologicznym. Stacja pogody posiada
także podgląd danych on-line. Dzięki temu
w wygodny sposób można podejrzeć dane
pogodowe (odczuwalną temperaturę, wiatr),
by odpowiednio ubrać się do szkoły. Dane
gromadzone przez stację mogą zostać
wykorzystane na zajęciach matematyki,
przyrody, geografii oraz informatyki do
omówienia pogody, klimatu, działań na
zbiorach, czy też pracy z plikami
bazodanowymi. W zestawie jest klatka
meteorologiczna, zawierająca barometr,
higrometr, termometry oraz poletko
pomiarowe z deszczomierzem, termometrem
glebowym, miernikiem wilgotności gleby i jej
odczynu i zakwaszenia, dodatkowo kompas
oraz zaokienny termometr elektroniczny.
Wersja on-line zawiera system pomiarowy online oraz bramkę internetową.
Jest to projekt skierowany do wszystkich
uczniów naszej szkoły. Szkoła może być
miejscem nie tylko do nauki, ale też relaksu. Dla
młodego człowieka relaks jest ważny, by lepiej
funkcjonować, myśleć i mieć lepsze
samopoczucie. Takie miejsce w szkole pozwoli
miło spędzić czas i zredukować stres. Projekt
obejmuje wykonanie strefy sportu dla
zachowania dobrej formy fizycznej i zadbania o

Szacowany
koszt projektu
3988,80 zł

- przenośne bramki do
2638 zł
piłki nożnej
- piłki do nogi halowe
- rakietki do badmintona
- lotki
- rakietki do tenisa
stołowego
- piłeczki do tenisa
stołowego
- ogródek meteorologiczny 3499 zł
dydaktyczny szkolny
METEOPLUS EKO
ON-LINE

- bramki
- piłki
- pufy
- koce piknikowe
- chusta animacyjna
- sztuczny bluszcz
- poduszki dekoracyjne

2000 zł

Nazwa projektu

Teatralne ABC

Osiemnastka jest
EKO! A Ty?

Wesoła świetlica

Opis
swoje zdrowie oraz strefy chilloutu, by
odpocząć i porozmawiać na świeżym
powietrzu.
Teatr angażuje wiele zmysłów, co czyni go
bardziej dostępnym dla małych dzieci,
wprowadza w świat sztuki. Teatr szkolny to
świat bardzo wyjątkowy. Tam będziemy mieli
szansę nauczyć się wrażliwości, rozwinąć
umiejętności komunikacyjne i otworzyć się na
nowe doświadczenia. Wszystko to oczywiście w
towarzystwie dobrej zabawy, a żeby taka miała
miejsce niezbędne są nam wymienione rzeczy i
warsztaty. Projekt jest skierowany do klas 1-3,
ale z akcesoriów teatralnych mogą też
korzystać starsze klasy. Warsztaty, ze
względów organizacyjnych, są dla klas trzecich.
Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów i
pracowników szkoły. Jego głównym celem jest
propagowanie wśród całej społeczności
szkolnej modelu odpowiedzialnej ekologicznej
zbiórki i segregacji odpadów. Zakłada kupienie,
ustawienie w strategicznych miejscach w szkole
i korzystanie z 10 zestawów koszy na śmieci z
podziałem na bio-odpadki, tworzywa sztuczne,
papier, szkło i odpadki zmieszane. Na
korytarzach zawisną także plansze i plakaty
obrazujące prawidłową segregację śmieci. Cała
społeczność szkoły będzie mogła segregować
odpadki i będzie mogła mieć wpływ na dbanie o
nasze środowisko i ekologiczne
wykorzystywanie różnych produktów. Należy
pamiętać, że papier, puszki metalowe, woreczki
foliowe, czy butelki pet to nie tylko dany
produkt, ale także hektolitry wody, ogromna
ilość prądu oraz innych środków chemicznych,
które są zużywane przy ich produkcji. Przez
odpowiedzialne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz ekologiczne podejście do
produkcji tworzyw sztucznych, a także
zmieniając swoje codzienne nawyki każdy
człowiek ma wpływ na środowisko naturalne.
Projekt zakłada zakup pomocy potrzebnych do
prowadzenia zajęć muzycznych i ruchowych w
świetlicy szkolnej. Wybraliśmy klawesy,
ponieważ to niezwykle wdzięczne instrumenty,
które ułatwią prowadzenie zajęć rytmicznomuzycznych. W świetlicy realizujemy też zajęcia
muzyczne z elementami tańca, tiulowe chusty
na pewno uprzyjemnią ten czas. Woreczki będą
przydatne podczas zajęć integracyjnych i
konkurencjach sportowych. Gumy do skakania,
skakanki i piłki przydadzą się do realizowania
zajęć na świeżym powietrzu. Piłki sensoryczne
będą niezastąpione w czasie odpoczynku.

Co chcemy kupić

Szacowany
koszt projektu

- kukiełki
- kurtyna teatralna
- warsztaty

3799,90 zł

- zestawy koszy
- naklejki na kosze
- plansze edukacyjne

1600 zł

- klawesy
- woreczki
- chusty
- piłki
- piłki sensoryczne
- skakanki
- gumy do skakania

976,93 zł

