SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 IM. Janusza Kusocińskiego w Krakowie
Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy
koszt (w zł)

1

Gry i My! - zabawy na korytarzu szkolnym

Wykonanie na górnym i dolnym korytarzu szkolnym miejsca do gier i
zabaw poprzez umieszczenia na podłogach specjalnych naklejek do tzw.
gier korytarzowych oraz namalowanie lini do gry w dwa ognie na
zastępczej sali gimnastycznej.

1 000,00

2

Kącik wypoczynkowy

Wydzielenie miejsca wypoczynkowego dla uczniów w szkole przy sali
informatycznej nr 50 oraz zakup siedzisk i wykonanie stoliczka z
drewnianych skrzyń.

1 000,00

3

Pan TIK - TAK

Zamontowanie tablicy LED nad głównym wejściem do szkoły, która
pełniłaby różne funkcje w zależności od pory dnia, tygodnia czy roku, np..
zegar, kalendarz, tablica informacyjna, reklama szkoły, ekran itp.
Wyświetlacz graficzno tekstowy LED zewnetrzny umożliwia wyświetlanie
zaróno dynamicznej i statycznej treści oraz jest odporny na zmienne
warunki atmosferyczne.

999,00

4

Siata wymiata

Zakup sprzętu sportowego do gry w siatkówkę przeznaczonego dla
uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego oraz organizacja
ogólnoszkolnego turnieju mini piłki siatkowej na patio.

1 000,00

5

Skrzynia skarbów

Zakup skrzynii ogrodowej oraz sprzętu sportowego, który będzie
wykorzystywany przez uczniów podczas zabawy na przerwach
międzylekcyjnych oraz na świetlicy szkolnej.

976,00

6

Sport to fajna sprawa - aktywna przerwa

Zakup skrzynii ogrodowej oraz sprzętu sportowego, do zabaw ruchowych i
zręcznościowych, z którego będą korzystać uczniowie wychodzący na
przerwy międzylekcyjne, aby zachęcić ich aktywnej zabawy na przerwach.

994, 82

7

Spotkajmy się na patio.

Zakup ławek piknikowych na patio w celu organizacji miejsca odpoczynku i
spotkań otoczonego kwiatami w doniczkach.

1 000,00

8

Szczęśliwa bila

Zakup zestawu do bilarda (mini stół, kije oraz kule) w celu integracji
uczniów na przerwach międzylekcyjnych.

999,96

9

Tęczowe podwórko - gry i zabawy pędzlem malowane.

Stworzenie na szkolnym podwórku obok basenu strefy gier i zabaw
poprzez namalowanie gier na płytkach chodnikowych oraz montaż tablicy
do gry w koszykówkę i hustawki typu bocianie gniazdo.

1 000,00

10

Tu odpoczywamy, gdy chęć na to mamy

Organizacja miejsca odpoczynku i relaksu na podeście na dolnym korytarzu
(stara scena) poprzez zakup miękkiej wykładziny, paneli ściennych oraz puf
do siedzenia.

1 000,00

11

Zielona strefa

Wydzielenie na terenie szkolnego patio niewielkiej przestrzeni oddzielonej
od reszty podwórka roślinami i częściowo zasłoniętej, która będzie zieloną
strefą wypoczynku, gdzie każdy będzie mógł odpocząć, usiąść na miękkich
siedziskach lub fotelu i się wyciszyć. Projekt zakłada zakup bujanego fotela
ogrodowego, siedzisk - foteli i stolika wykonanych z palet drewnianych z
miękkimi nieprzemakalnymi poduchami oraz żagli przeciwsłonecznych
(wodoodpornych).

1 000,00

12

Zielone patio

Zagospodarowanie patio poprzez zakup hamaka i leżaków, tak aby w czasie
przerwy uczniowie mogli odpocząć na świeżym powietrzu. Dodatkowo
zakup drewnianych platform równoważnych oraz gry strategicznej KUBB
w celu aktywności ruchowej.

999,96

13

Żyj zdrowo na sportowo - szkolne gry korytarzowe.

Zagospodarowanie i aranżacja przestrzeni szkolnych korytarzy poprzez
umieszczenie specjalistycznych naklejek na podłogach tzw. gier
korytarzowych.

993,50

lp.
PRZYJĘTY

