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Zakres projektu

1

2 Wyposażenie sal dydaktycznych w monitory interaktywne i sprzęt 
multimedialny

Doposażenie placu zabaw w nowy sprzęt



Projekt - część 1 Doposażenie placu zabaw



“Dzieci i zegarki nie mogą 
być stale nakręcane. 
Trzeba im także pozwolić 
chodzić.”
(Jean-Paul Sartre) 

Równie dobrze mogą zrobić to na nowym placu zabaw.



Planowane doposażenie - huśtawki,  zjeżdżalnie

Huśtawka typu 
“Bocianie gniazdo”

Zestaw zabawowy Lugo Zestaw zabawowy 
Bilbao



Domek drewniany Domek metalowy Domek interaktywny

Planowane doposażenie - domki



Chatka Ławka drewniana

Planowane doposażenie - chatka i ławki



Obszary do modernizacji i doposażenia



Oferta budżetowa z 2022-04-15

Wybrane punkty z oferty:

● Urządzenia zabawowe 
posiadają certyfikaty zgodności 
z normą PN-EN 1176, atesty oraz 
deklaracje zgodności.

● Gwarancja 24 miesiące.
● Zastosowanie mat 

bezpiecznych pod zjeżdżalnie

Szacowany koszt realizacji 
w 2024: 140 000 zł



Projekt - część 2

Wyposażenie sal 
dydaktycznych w monitory 
interaktywne i sprzęt 
multimedialny



“Nie zmuszajmy dziecka 
do aktywności, lecz 
wyzwalajmy aktywność. 
Nie każmy myśleć, lecz 
twórzmy warunki do 
myślenia.”
(Janusz Korczak) 



Wyposażenie sal w monitory interaktywne

Wybrane cechy monitorów interaktywnych:

● Możliwość prezentacji materiałów dydaktycznych 
(filmy, animacje, zdjęcia) z różnych urządzeń 
(komputer, tablet, telefon).

● Ekran dotykowy pozwalający na interakcję 
w programach edukacyjnych.

● Funkcja tablicy umożliwiająca rysowanie.
● Po podłączeniu kamery możliwe zajęcia zdalne.



Oferta budżetowa z 2022-04-07 

Szacowany koszt realizacji 
w 2024: 75 000 zł



Zakup sprzętu multimedialnego

Tablety

● Prezentacja treści na monitorach interaktywnych.
● Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w edukacji 

dzieci (poprzez dedykowane aplikacje).
● Nagrywanie występów dzieci.

Głośniki bluetooth

● Odtwarzanie piosenek w czasie nauki oraz występów 
dzieci.

Szacowany koszt wyposażenia dla 5 sal w 2024: 15 000 zł
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