
Od 24 do 29 listopada głosujemy na swoje ulubione projekty

MOC DOBREGO SŁOWA
(p. A. Jackowska-Mazur, 
p. M. Kalisz, p. M. Blicharska-
Brzusek, p. Yulia Chyryk)

Duża tablica na korytarzu na pozytywne, 
motywujące wpisy. Cytaty o dobrym przekazie 
umieszczone w przestrzeni szkoły w formie 
naklejek.

1800 zł

ZŁOTE SERCA 18
(klasa Va)

Dwa serca: pierwsze to duży pojemnik w kształcie 
serca na nakrętki (ustawiony przed szkołą), drugie 
to defibrylator AED, pomocny w ratowaniu życia.

4000 zł

KURTYNA W GÓRĘ!
(p. Dyrektor K. Orzeł, 
p. Wicedyrektor E. Kubiś)

Projekt zakłada zakup kurtyny wraz z akcesoriami 
do jej zawieszenia. Kurtyna zostanie w szkole 
na lata i będzie służyła w czasie trwania każdej 
uroczystości szkolnej na naszej sali gimnastycznej.

4000 zł

KUP MI NOWĄ KSIĄŻKĘ
(p. B. Sławacka, p. Elżbieta Zubala)

Chcemy kupić nowe książki hobbystyczne 
w formie pięknie ilustrowanych atlasów
 i poradników.

1000 zł

WYPOŻYCZALNIA ZABAWEK
(Ula Włosek, Nina Starzec, Amelia 
Kozik, Zuzia Kozik z klasy IIIb)

Wypożyczalnia zabawek, gier planszowych 
i nie tylko. Projekt zakłada zakup półki oraz gier.

1964,90 zł

MIĘKKI, KLASOWY LUKSUS
(klasa Ia)

W ramach projektu chcielibyśmy kupić 4 duże pufy 
do sali nr 22, które przeznaczylibyśmy 
do organizowania odpoczynku podczas przerw, przy
naszym kąciku czytelniczym.

600 zł

NATURA W SZKOLE – PATYCZAKI
(klasa Ia)

Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności 
dbania o wspólne dobro. Możemy kupić patyczaki 
oraz terrarium z wypełnieniem (do sali nr 22).

370 zł

SZAFKOLANDIA
(klasa VIIId)

Chcemy kupić szafki do przechowywania książek 
i innych pomocy naukowych. Szafki w naszym 
zamyśle, będą stać na korytarzach.

3891 zł

BIBLIOTEKA AUDIO
(Hiacynta Kossowska z klasy IVb)

Odtwarzacze ze słuchawkami oraz płyty 
z audiobookami umiejscowione w bibliotece. 
Projekt zakłada zakup 6 odtwarzaczy.

1286 zł

STOLICZKU NAKRYJ SIĘ
(Róża Majchrzak i Marlena Król 
z klasy IIb)

Chcemy kupić stół z ławeczkami 
z przeznaczeniem umiejscowienia go na szkolnym 
patio.

3034,99zł

NOCOWANIE W SZKOLE
(Nela Skrzat, Julia Sędłak, Gabrysia 
Sagan, Maja Przybycień z klasy Vb)

Zakup materaców, które posłużą dzieciom podczas 
zorganizowanego nocowania w szkole.

3981,60zł

TOSTER, CZAJNIK, MIKROFALA
(Mikołaj Kostecki i Patryk Franczak z 
klasy Vb)

Chcielibyśmy kupić mikrofalę, czajnik elektryczny i 
opiekacz. Ze sprzętów można byłoby korzystać pod 
opieką wychowawcy.

2760 zł

AKTYWATOR SPORTOWY
(nauczyciele świetlicy)

Zakup paletek do badmintona, gumowych piłek, kół 
hula-hop i koców piknikowych do świetlicy.

784 zł

ARTYSTYCZNA OSIEMNASTKA
(klasa VIIIa)

Chcemy kupić materiały plastyczne, z których będzie
można korzystać przy  wykonywaniu prac. Projekt 
będzie trwał cały rok. Materiały będą dostępne dla 
każdego, np. w bibliotece szkolnej.

1721,70 zł

BOB BUDOWNICZY
(klasa IIIa)

Chcielibyśmy zakupić plandeki ochronne, linki 
stalowe i stalowe zaczepy oraz druciane kosze 
sześcienne. Wszystko to chcemy zgromadzić na 
patio szkolnym w pobliżu drzew.  Z tych materiałów 
moglibyśmy tworzyć budowle/domki.

1075 zł


