WYNIKI I SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020/21 SP 67
Miejsce

Tytuł projektu

Liczba
punktów

Opis projektu

Wartość projektu

1

Pufa

69

Zakup puf do kącika do relaksacji.

1 000,00 zł

2

Serce bije, chwyć za
kije

65

Wyposażenie szkoły w zestaw
kijków do Nordic Walking.

1 000,00 zł

3

Szafa głodna
porządku

65

Zorganizowanie szafy
narzędziowej do ogródka
szkolnego.

1 000,00 zł

4

Zielona klasa! - stoły
piknikowe do
szkolnego ogrodu

64

Zakup zestawu stołów i ławek
piknikowych do szkolnego
ogrodu.

990,00 zł

5

Wielka gra

62

Wykonanie wielkoformatowych
gier plenerowych.

1 000,00 zł

6

Łąka Łokietka

62

Stworzenia przyjaznego miejsca
do odpoczynku i poczytania z
poduszkami do siedzenia.

996,91 zł

7

Dużo zdrowia w sobie
mamy, bo owoce
wyciskamy

55

Zakup sokowirówki do świetlicy
w celu zachęcenia uczniów do
pica soków ze świeżych owoców i
warzyw.

999,00 zł

8

Odlotowa, mobilna
świetlica

53

Zakup mobilnych namiotów i
zestawów do siedzenia do
zabawy na terenie zielonym przy
szkole.

1 000,00 zł

9

Warzywna EkoSzkółka

53

Zorganizowanie małej szklarenki
do uprawy warzyw.

940,00 zł

10

Gramy do właściwej
bramki

42

Zakup przenośnych bramek do
używania na placu zabaw przy
szkole.

758,00 zł

11

Rolety - same zalety

37

Zakup dwóch rolet
zaciemniających do sali 2.

640,00 zł

12

Relaks pod chmurką!

31

Zakup zestawu koców i
terenowych gier stolikowych.

730,00 zł

23

Naklejki w formie dróg i torów
kolejowych na podłodze na
korytarzu przy salach młodszych
klas.

994,00 zł

14

Wskaźnik ekran i
głośniki - to są nasze
wyznaczniki

22

Zakup ekranu, głośników i
wskaźnika cyfrowego.

521,00 zł

15

Zagrajmy razem na
świetlicy

20

Zakup puf i dwóch gier
ruchowych na urządzenie Kinect
Xbox One.

900,00 zł

16

Muzycznie rytmicznie

19

zakup instrumentów muzycznych
do zabawy w orkiestrę

999,00 zł

17

Zrelaksowany uczeń
w dobrej formie

17

Zakup zestawu do badmintona z
siatką na słupkach.

830,00 zł

988,00 zł

13

Autostrada przyjaźni
szkolnych

18

Mały konstruktor

15

Zakup zestawów klocków do
samodzielnej zabawy
konstuktorskiej

19

Zakup ławek do sali 9

11

Zakup regulowanych ławek do
sali 9.

978,00 zł

20

Rusz głową i nie tylko

7

Zakup gier rozwijających logiczne
myślenie.

975,50 zł

