
SZKOLNE BUDŻETY OBYWATELSKIE – LISTA PROJEKTÓW PO WERYFIKACJI 

Miło nam poinformować, że etap generowania pomysłów oraz pisania i składania projektów 

Szkolnego Budżetu Obywatelskiego mamy już za sobą. Społeczność szkolna wykazała się dużą 

pomysłowością i kreatywnością w ich tworzeniu. Szkolny Zespół Roboczy dokonał weryfikacji 

złożonych projektów. 

PROJEKTY DO SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

(które SPEŁNIŁY wymagania regulaminu SBO i przeszły pozytywnie weryfikację) 

Lp. 
Nazwa 

projektu 
Opis Autorzy Koszt 

1. 
Chwila 

wolnego 
w szkole 

Projekt przewiduje zakup dodatkowych 
miejsc do wypoczynku w szkole, które 
zostaną zlokalizowane na parterze. 
Autorzy zaplanowali zakup siedzisk 
i puf, które zostałyby ustawione wzdłuż 
ściany przy szatni. Taka strefa relaksu 
służyłaby wszystkim uczniom naszej 
szkoły, a także rodzicom, którzy czekają 
na swoje dzieci. Nowe meble podniosą 
estetykę szkoły i stworzą przyjazne 
miejsce do wypoczynku. 

Aleksandra 
Makowiecka,  
Kacper Mitaszka,  
Michał Staszczak,  
Mateusz Wójcik,  
Mateusz Adrian 
Wójcik  
(klasa 2oz) 

3400zł 
 

(4 duże gruszki 
wypoczynkowe 

i 2 pufy) 

2. 

Krok po kroku 
– aktywnie 

bieżnią przez 
życie idź 

Projekt przewiduje zakup sprzętu 
sportowo rehabilitacyjnego w postaci 
bieżni z barierkami i odpowiednimi 
zabezpieczeniami. Jej używanie będzie 
miało na celu poprawę popandemicznej 
kondycji psychofizycznej wśród 
społeczności naszego ośrodka oraz 
stworzenie możliwości dla usprawniania 
ruchowego młodzieży i pracowników. 
Nowoczesny sprzęt będzie 
wykorzystywany na lekcjach 
z wychowania fizycznego i zajęciach 
dodatkowych oraz rewalidacjach. Bieżnia 
zostanie umieszczona w sali 
gimnastycznej szkoły. 

Bzumowski 
Szymon1mt,  
Liwak Kamila 1mt,  
Piziak Julia 1mt,  
Edyta Żukowska 
nauczyciel,  
Emilia Kuźmiczuk 
2mt, Weronika 
Urbanek 2mt, 
Małgorzata Wołek 
nauczyciel,  
Katarzyna 
Dzierzbicka 3mtp,  
Patryk 
Jendruchniewicz 
3mtp, 
Filip Kłaczkiewicz 
3mtp,  
Wiktor Mazurek 
3mtp, Wojciech 
Szuper nauczyciel,  
Łukasz Poznański 
1al, Jakub Chomik 
1al, 
 Anna Dubielis 
nauczyciel,  
Eryk Chudy 1kt,  
Kacper Mazurek 1kt, 
Łukasz 
Mazurkiewicz 1kt, 
Marcin Machnio 1kt  
Filip Wójcik 1kt  

4000 zł 



Lp. 
Nazwa 

projektu 
Opis Autorzy Koszt 

Adam Nowosielski 
1kt Iwona Komor 
nauczyciel Weronika 
Jankowska 3tzp  
Klara Siuciak 3tzp 
Magdalena 
Kańczukowska 3tzp  
Julia Wołek 3tzp  
Andrzej Góźdź 
nauczyciel  
Nicola Rybak 1at  
Edyta Rzeźnicka 
nauczyciel  
Bogusław Bień 
nauczyciel 

3. 
Organizery na 
buty do szatni 

Projekt przewiduje zakup organizerów 
na buty, które przydadzą się każdemu 
uczniowi naszej szkoły. Zostaną one 
umieszczone w szatni szkolnej. Obecnie 
buty wieszane są w workach na 
wieszaku, co nie jest dla wszystkich 
komfortowe.  

Adam Suchodolski 
1it 

820 zł 

4. 
Strefa 

wypoczynku 
przed szkołą 

Projekt przewiduje organizację miejsca 
na terenie zielonym szkoły, które będzie 
wyposażone w ławki ustawione 
w półokręgu, na których uczniowie będą 
mogli wypoczywać w czasie przerw i po 
lekcjach. Będzie to również miejsce do 
spotkań klasowych np.: podczas godzin 
wychowawczych, rewalidacji oraz 
 niektórych zajęć lekcyjnych. 

Ewa Kożuszek 
nauczyciel, 
Aleksandra 
Szymaniak, Magda 
Bednarska kl. 3 blp,  
Urszula 
Bogdanowicz 1 bl 
Daria Wolińska 1 bl,  
Jan Kondrat 2 al 

2300 zł 
(3 solidne 
betonowo- 
drewniane 

ławki długości 
2 m każda) 

5. 

Niezwykle 
niezbędne 

rolety do sali 
209 

Projekt przewiduje zakup nowych 
ciemnych rolet do sali 209. Dzięki nim 
będą lepsze warunki zadawania 
egzaminów zewnętrznych, nauki oraz 
organizacji konkursów dla całej 
społeczności szkolnej. Dotychczasowe 
rolety w sali są za jasne i nie widać tego 
co jest wyświetlane. 

Filip Olender 2kt, 
Adam Kielech 2kt 

2200 zł 

6. 
Szklarnia 
ogrodowa 

Szklarnia miałaby służyć do uprawy 
warzyw i owoców. Klasy uczące się w 
zawodzie kucharz mogłyby 
wykorzystywać je do przygotowywania 
potraw, którymi mogliby częstować 
także pozostałych uczniów. Szklarnia 
musiałaby stanąć na terenie szkoły, np. w 
okolicy internatu. 

Olaf Palusiński 1it 2500 zł 

7. 
Daszek nad 
stojak dla 
rowerów 

Projekt przewiduje postawienie daszka 
na parking dla rowerów, aby podczas 
deszczu osłonić rower i pozwolić 
rowerzyście na suchy start. 

Michał Drzewiecki, 
Kacper Boguski, 
Kacper Bajena, 
Jakub Włosek 
(klasa 2it) 

3599 zł 



Lp. 
Nazwa 

projektu 
Opis Autorzy Koszt 

8. 
Przenośny 
projektor 

Projekt przewiduje zakup przenośnego 
projektora, który umożliwi nauczycielom 
uatrakcyjnienie zajęć w salach, które nie 
są wyposażone w rzutnik lub tablicę 
interaktywną. Dodatkowo, sprzęt może 
okazać się przydatny w organizacji 
imprez szkolnych odbywających się 
w sali gimnastycznej lub innych 
miejscach w szkole. Każdy nauczyciel lub 
pracownik szkoły będzie miał dostęp do 
projektora. 

Malwina Adamiec 
nauczyciel 
Tadeusz Borys, 
Jan Chołyk, 
Kacper Gołębiowski, 
Daniel Matacz 
(klasa 4it)  
 

800 zł 

9. 

Dodatkowe 
siedzenia do 

strefy 
wypoczynkowej 

na 1 piętrze 

Projekt przewiduje zakup czterech 
szarych puf do strefy wypoczynkowej, 
aby więcej uczniów mogło z niej 
korzystać podczas przerw. 

Oliwier Leśniak 3itp 
800 zł 

(4 pufy) 

10. Kosze na śmieci 

Projekt przewiduje zakup dodatkowych 
koszy na śmieci, które zostaną ustawione 
na korytarzach szkolnych (po 2 kosze 
na piętro).  

Piotr Gralec,  
Anna Roszkowska, 
Jarosław Grudziński, 
Igor Tokarski,  
Tomasz Gogacz  2ap 

200 zł 

 

PROJEKTY DO SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

(które NIE SPEŁNIŁY wymagań regulaminu SBO i przeszły negatywnie weryfikację) 

Lp. 
Nazwa 

projektu 
Opis Autorzy Koszt 

1. 
Szkolne koło 
Minecrafta 

Projekt przewiduje organizację 
szkolnego  
Koła, które będzie polegać na grze 
w Minecraft na serwerze od aternos. 
Autor projektu zaproponował 
organizację koła, natomiast w naszym 
regulaminie mamy zapis: 
Można składać następujące typy 
projektów: 
-inwestycje (np. remonty, prace 
ogrodowe) 
-zakupy (np. wyposażenie klas, 
korytarzy, łazienek, terenu wokół 
szkoły). 

Piotr Krzak 1at 0 zł 

 

Od 4 do 17 listopada 2022 r. autorzy będą promować swoje projekty.  
W dniach 18 – 21 listopada 2022 roku odbędą się wybory, które wyłonią zwycięski 
projekt/projekty. 
 
Szczegóły już wkrótce zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, tablicy Samorządu 
oraz Facebook’u szkoły.  
 
Pozdrawiamy, 
Szkolny Zespół Roboczy 


