
Miejsce Tytuł projektu
Liczba 

punktów
Opis projektu Wartość

1
Kącik integracyjny - obok 

stołówki
143

Tworząc tego typu miejsce stwarzamy 

warunki do integracji dla uczniów, nie 

korzystających z oferty stołówki szkolnej. 

Miejsca na stołówce obecnie mogą być 

zajmowane tylko przez osoby spożywające 

posiłek. W szkole brakuje przestrzeni, w 

której uczniowie mogliby usiąść wygodnie, 

lepiej się poznać, nabyć nowe znajomości. 

Kącik byłby dostępny dla wszystkich uczniów. 

.

814,90 zł

2
Ławki do odpoczynku 

pomiędzy lekcjami
119

Zakup ławek przed sale lekcyjne. Uczniowie 

będą mogli z nich korzystać podczas przerw.
848,70 zł

3 Ogród zmysłów 118

Nasz projekt będzie polegał na stworzeniu 

przyjaznej przestrzeni na świeżym powietrzu, 

sprzyjającej środowisku, gdzie będzie można 

się pouczyć, zrelaksować, a także spędzić 

czas z przyjaciółmi. Będą tam dostępne 

sezonowe owoce i zioła, które będzie można  

skosztować. Uczniowie na długich przerwach 

pod opieka nauczyciela albo po lekcjach 

mogliby tam przychodzić i spędzać miło czas.

840,01 zł

4
Telewizor z Internetem i 

głośniki
114

Telewizor Full HD. Posiadanie takiego 

sprzętu na Sali fitness zapewniałoby wiele 

innowacyjnych udogodnień podczas 

spędzania lekcji wychowania fizycznego.

903,00 zł

5

Ósma bila w szkole- 

kupujemy stół do gry w 

bilard

103

Projekt będzie polegał na zakupie stołu do 

gry w bilard.  Pomoże on w 

rozwijaniu kreatywności oraz zintegrowaniu 

społeczności szkolnej po długim czasie 

rozłąki spowodowanej pandemią (przy 

zachowaniu odpowiednich środków reżimu 

sanitarnego).

909,78 zł

6

Nasz ogródek szkolny, w 

którym każdy poczuje się 

wolny.  Poczuj woń 

kwiatów a przeniesiesz 

się do innych światów.

83

W odpowiednich miejscach przed głównym 

wejściem do szkoły zostaną posadzone 

krzewy różaneczników. Zostaną one 

podsypane odpowiednią i niezbędną do 

rośnięcia ziemią. Do pracy przy tym wystarczą 

dwie osoby.

882,56 zł

7
Komfort i wygoda w 16 

LO
68

Nasz projekt polega na ustawieniu puf  na 

terenie naszej szkoły. Wyposażeniu jej 

ponurych korytarzy w kolorowe i miękkie pufy.

1 000,00 zł

8
Relaks z pufami na 

korytarzu
63

Projekt miałby polegać na postawieniu13 puf 

na korytarzach szkolnych
983,06 zł
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9 Zegar i lustra w szkole 57

Projekt polega na zamontowaniu sześciu 

zegarów dwustronnych oraz jednego zegara 

ściennego w widocznych miejscach na 

korytarzach szkolnych. Będą one 

rozmieszczone na wszystkich piętrach. 

Dodatkowo powieszone zostaną cztery lustra 

w damskiej i męskiej szatni obok sali 

gimnastycznej.

899,87 zł

10 Ławki obok szafki 55

Chcemy postawić ławki w szatni między 

szafkami ponieważ ułatwi to przebieranie się 

uczniów . Prócz przebierania się będzie tam 

można poczekać na rozpoczęcie się klas lub 

kolegę , odpocząć w czasie przerw oraz po 

lekcjach . 

953,75 zł

11
Mogę usiąść i się 

przejrzeć
53

Ławki posłużą, aby przed lekcją odpocząć, 

powtórzyć materiał, spożyć posiłek czy 

porozmawiać z rówieśnikami. Natomiast 

lustra przydadzą się klasom mundurowym, 

aby po lekcji w-f, przy zakładaniu munduru 

wszystko było poprawnie założone. 

994,98 zł

12 Mapa świata 49

Nasz projekt zakłada zakup drewnianej mapy, 

do której będą dopinane zdjęcia miejsc, które 

odwiedzili uczniowie16 LO. Przyczyni się do 

przedstawienia zwierząt, roślin, krajobrazów 

itp. charakterystycznych dla danych krain 

geograficznych oraz da możliwość nauki 

poprzez np. patrzenie na nią w wolnym czasie 

a także przyczyni się do efektywniejszej nauki 

geografii oraz ułatwi nauczycielowi 

przedstawianie i omówienie tematu 

realizowanego podczas lekcji. 

981,90 zł

13
Pomoc 

niepełnosprawnym
49

Projekt zakłada zamieszczenie jednej toalety 

dla osób niepełnosprawnych, osób 

poruszających się o kulach czy poruszających 

się na wózku inwalidzkim. Łazienka jest 

pewnym standardem, bez którego trudno 

sobie wyobrazić funkcjonowanie w każdej 

szkole. Trzeba zadbać o komfort osób 

porusząjących się z kulami lub na wózku jak i 

również o ich bezpieczeństwo. 

875,97 zł

14 Piłki dla uczniów 48

Projekt ma polegać na urozmaiceniu 

przyrządów gimnastycznych na lekcje WF, 

którymi mają być: piłki do siatkówki, piłki do 

piłki nożnej. Zakupem dodatkowym była by 

pompka do piłek na wypadek braku powietrza 

w piłce.

982,00 zł

15
Zakup nowych utensyliów 

do uczniowskich toalet
46

Nasz projekt polega na zwiększeniu komfortu 

użytkowania szkolnych toalet, poprzez 

zamontowanie w każdej z kabin uchwytu na 

papier toaletowy oraz rozstawienie w każdej z 

uczniowskich toalet automatycznych 

odświeżaczy powietrza.

917,70 zł



16 Kącik wyciszenia 42

Celem mojego projektu jest stworzenie 

miejsca przeznaczonego do wyciszenia, w 

którym zmęczeni nadmiarem bodźców, 

przeżyć i poziomem szkolnego hałasu 

uczniowie będą mogli się zrelaksować oraz 

odpocząć w ciszy. Wspólnie z osobami 

zainteresowanymi tym pomysłem stworzymy 

regulamin, który pomoże nam w 

wykorzystaniu miejsca jak najlepiej. 

Następnie z chętnymi zagospodarujemy 

pewną część biblioteki tak aby w czasie 

przerw można było jej użytkować pod okiem 

osoby dyżurującej – opiekuna kącika. 

1 000,00 zł

17
Profesjonalne piłki do 

siatkówki
37

Nasz projekt zawiera zakup nowych piłek do 

siatkówki. Chcielibyśmy zakupić 4 nowe 

profesjonalne piłki marki Molten takie jak 

grają zawodnicy w polskiej lidze. To oficjalne 

piłki zatwierdzone przez FIVB.

916,00 zł

18
Gry i pomoce 

geograficzne
35

Projekt polega na zakupieniu pomocy 

naukowych do lekcji geografi- Domowe 

Planetarium Home Star Flux oraz Quizy o 

Europie

988,99 zł

19 Pufy do siedzenia 30

Szkoła zakupiłaby dodatkowe miejsca do 

siedzenia. Były by to małe, kolorowe pufy 

który będę stać na korytarzu i holu.

960,00 zł

20 Ścianki do zdjęć 26

W naszym projekcie chciałybyśmy 

zaproponować zakup zestawu do 

zawieszania tła. Składa się on ze statywu 

oraz tła fotograficznego, dzięki niemu zdjęcia 

mogłyby być bardziej efektowne. Uważamy, 

że z jego pomocą  fotografie mogłyby stać się 

milsze dla oka, co prowadziłoby do chętnego 

spoglądania na nie i przypominaniu o 

czasach wspólnie spędzonych lat w liceum. 

776,56 zł

21
Mapy historyczne 

bogatym źródłem wiedzy
25

Projekt polega na uzupełnieniu braków w 

mapach historycznych oraz wymianie starych 

na nowe.

952,90 zł

22 Kącik wypoczynkowy 23

Kącik wypoczynkowy, który zapewnia chwile 

relaksu i odpoczynku, podczas przerworaz 

służy za miejsce integracyjne.

960,00 zł

23
Lektury szkolne dla 

biblioteki
22

Projekt ma polegać na uzupełnieniu biblioteki 

szkolnej w brakujące książki i zakup 

dodatkowych sztuk.

941,00 zł

24
Dokupienie nowego 

sprzętu sportowego
22

Mój projekt polega na dokupienia sprzętu 

sportowego do naszej szkoły. Według planu 

do szkoły będą kupione takie jak: piłki głównie 

do siatkówki i piłki nożnej, ochraniacze do rąk 

i nóg oraz wiele innych przedmiotów 

sportowych. 

979,31 zł

25 Nowe piłki do kosza 21

Projekt, który będziemy chciały zrealizować, 

polega na zakupie nowych, bardziej 

profesjonalnych piłek do gry w koszykówkę. 

959,94 zł

26
Sprzęt sportowy dla 

“Szesnastki”
18

Nasz projekt ma na celu wymianę sprzętu 

sportowego, aby polepszyć komfort ćwiczeń. 
988,49 zł



27
Wyposażenie sali 

gimnastycznej
17

Nasz projekt będzie polegała na tym, że 

zakupimy sprzęt na zajęcia w-fu oraz na 

zajęcia z bezpieczeństwa publicznego, który 

będzie przydatny na codziennych zajęciach z 

tych przedmiotów, będzie on służył przez lata. 

Będą z tego korzystali uczniowie jak i 

nauczyciele.

996,82 zł

28 Instrumenty muzyczne 16

Projekt ma na celu zakup instrumentów 

muzycznych, na potrzeby szkolne XVI liceum 

ogólnokształcącego im. K.K.Baczyńskiego w 

Krakowie.

994,00 zł

29 Piłki 14

Projekt ma na celu częściowe zastąpienie 

przestarzałych i poszarpanych piłek do 

siatkówki oraz piłki nożnej.

937,94 zł

30
Higiena i 

Bezpieczeństwo
9

Projekt polega na utrzymaniu higienyi 

przestrzeganiu reżimu sanitarnego w szkole. 

Ma to na celu najczęściej w miarę możliwości 

dezynfekować ręce w trakcie przerwy jak i 

lekcji.

947,00 zł

31
Wyposażenie sportowe 

szkoły
8

Projekt miałby polegać na zakupie nowych 

piłek do piłki ręcznej oraz nożnej
800,00 zł

32 Siłownia 6
Mój projekt polega na tym, żeby zakupić 

ławkę treningową pochyłą.
750,00 zł

33
Odświeżenie męskiej 

toalety
6

Ten projekt będzie polegać na kupieniu i 

dostarczeniu nowych luster do męskich 

toalet, które będą zawieszone w dostępnym 

dla każdego miejscu. Mydło będzie wstawione 

obok umywalek, w widocznym miejscu.

180,00 zł

34 Stół do tenisa 3
Nasz projekt opiera się na zakupie stołu do 

tenisa stołowego.
778,81 zł


