Projekty pozytywnie zaopiniowane przez Szkolną Komisję
Konsultacyjną do realizacji w ramach MBO w roku szkolnym 2019/20
Tytuł zadania

Imię i nazwisko autora
projektu, klasa

Kwota po ocenie projektu

Opis zadania

Ocena pozytywna

Zakup i montaż tablicy
interaktywnej

Kacper Radecki , kl. 2b

5 550 zł

Zakup i montaż tablicy interaktywnej
w sali lekcyjnej uczniów klasy 2 b.

pozytywna

Zakup nowych książek do
biblioteki szkolnej

Liwia Mędrek, kl. 7 a

1500 zł

Zakup młodzieżowych książek do
biblioteki szkolnej, doposażenie bazy,
rozwój zainteresowao uczniów.

pozytywna

pozytywna

pozytywna

Sprzęty nagłośnieniowe i
oświetlenie typu disco

Martyna Madej, kl. 8a

5 472 zł

Zakup kuli lustrzanej, mikrofonów
bezprzewodowych, statywów,
przenośnego systemu
nagłośnieniowego typu Behringer.

Tablica interaktywna i
projektor krótkoogniskowy

Paweł Kryszewski, kl. 5a

5 650 zł

Zakup i montaż tablicy interaktywnej
wraz z projektorem dla jednej sali
lekcyjnej w szkole.

Projekty negatywnie zaopiniowane przez Szkolną Komisję
Konsultacyjną do realizacji w ramach MBO w roku szkolnym 2019/20
Tytuł zadania
Zakup artykułów do
wyposażenia klasy i szkoły,
pomoc dla nauczyciela

Modernizacja komputerów

Zakup drukarki i tonera oraz
tablicy interaktywnej i ksero

Imię i nazwisko autora
projektu, klasa
Anna Domonik, kl. 5a

Marcin Śliwioski, kl. 8b

Wojciech Brzezioski, kl. 2 b

Kwota po ocenie
projektu

Opis zadania

4 950 zł

Zakup urządzeo
wielofunkcyjnych (10 sztuk),
tuszy (25 sztuk), bramka do
gry w piłkę nożną.

5 660,37 zł

Modernizacja komputerów dobudowanie pamięci RAM,
wymiana procesora, kupno
licencji Windowsa.

5 660,37 zł

Drukarka, jako niezbędne
urządzenie wspierające
pracę nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej.

Maszyna do robienia popcorn’u

Piotr Socha, kl. 5 b

1 200 zł

Obok automatu szkolnego
powinna stad maszyna do
robienia pop-corn’u, który
byłby płatny.

Nowe nagłośnienie

Kinga Woda, kl. 7 a

5 660,37 zł

Zakup nagłośnienia.

Ocena negatywna wraz z
komentarzem
Negatywna
Zbyt drogi koszt utrzymania
drukarek. Złe oszacowanie
kwoty sprzętu
Negatywna
Złe oszacowanie kwoty.
Projekt nieopłacalny. Szkole
bardziej przydałyby się nowe
komputery, niż odnowione
stare.
Negatywna
Złe oszacowanie kwoty
sprzętów
Negatywna
Występowanie śmieci w
postaci pop-corn’u.
Promowanie niezdrowych
przekąsek.
Negatywna
Brak konkretnych informacji
dotyczących zadania.

Plac zabaw dla małych

Jagoda Górnik, kl. 4 b

2 450 zł

Zakup placu zabaw na plac
szkolny dla dzieci ze
świetlicy.

Negatywna
Projekt nadaje się do
realizacji w przedszkolu.

5 660,37 zł

Słuchawki przewodowe JBL
E35 do jednej z sal
komputerowych w celu
polepszenia odbieranego
dźwięku.

Negatywna
Na zajęciach z informatyki
nauczyciel nie korzysta z
słuchawek w związku z tym
zakup sprzętu jest zbędny.

Miły kącik na korytarzach
szkolnych obejmujący: pufy
(12 sztuk), stoliki (8 sztuk),
krzesełka (22 sztuki).
Dodatkowo 2 ławki przy
szkolnym boisku oraz
piłkarzyki przy świetlicy.
Projekt obejmuje zakup 10
drukarek wielofunkcyjnych,
tuszy do drukarki,
piłkarzyków, bramek
piłkarskich na szkolne
boisko.

Negatywna
Projekt trudny do
zrealizowania, ponieważ nie
są wliczone koszty przesyłki
oraz montażu ławek. Pufy
na korytarzach są niezgodne
z przepisami BHP.

Usłyszed ze szczegółami

Paweł Sobolewski, kl. 5 a

Miły kącik, ławki obok boiska,
piłkarzyki

10 drukarek wielofunkcyjnych +
tonery. Piłkarzyki , bramki do
piłki nożnej.

Zakup drukarek do klas

Liwia Chojnacka, kl. 5a

Kacper Korpak, kl. 5 a

Maciej Węgrzynowicz, kl. 5b

5 603 zł

5 079 zł

5 600 zł

Projekt obejmuje zakup 20
drukarek wielofunkcyjnych
oraz tonerów.

Negatywna
Pomysł ma złe oszacowanie
kosztów.
Negatywna
Projekt jest źle oszacowany.
Zbyt duży koszt utrzymania
projektu.

