
Miejsce Tytuł projektu
Liczba 

punktów
Opis projektu

Wartość 

projektu

1 Różowa skrzynka. 163

Projekt polega na zakupieniu i umieszczeniu w 

szkolnych toaletach dla dziewcząt różowych 

skrzyneczek z produktami higienicznymi -

wkładkami higienicznymi, 

tamponami,podpaskami.

1 000,00 zł

2 Muzyczna "Szesnastka". 115

Zakup głosnika JBL wraz z mikrofonami JBL do 

nagłaśniania sali gimnastycznej podczas 

uroczystości oraz integracji uczniów podczas 

przerw.

2 498,00 zł

3 Maskotka "Baczuś" z XVI. 113
Zakup kostiumu - chodzącej maskotki ( pies 

husky)
2 200,00 zł

4 Odpoczynek na siedząco. 84 Zakup 7 ławek na korytarze szkolne. 2 380,00 zł

5 Różowa skrzyneczka. 68

Projekt polega na umieszczeniu w szkolnych 

toaletach dla dziewcząt różowych skrzyneczek z 

produktami higienicznymi - 

tamponami,podpaskami. Skrzynka będzie 

otwartai każda dziewczyna będzie mogła 

skorzystać z jej zasobów.

930,00 zł

6 Czyste na błysk. 62
Zakup profesjonalnej maszyny do czyszczenia i 

polerowania butów( szczególnie wojskowych).
2 444,81 zł

7
Profesjonalne piłki do 

siatkówki.
52

Zakup 2 profesjonalnych piłek do siatkówki, piłki 

do koszykówki i piłki do piłki nożnej.
897,00 zł

8
Wymiana siatek w 

bramkach na boisku.
47

Zakup oraz wymiana 2 siatek w bramkach na 

boisku szkolnym.
238,00 zł

9
Sprzęt sportowy(piłki i 

sprzęt do ping-ponga).
47

Zakup sprzetu sportowego do siatkówki, piłki 

nożnej, piłki ręcznej i ping-ponga.
1 859,87 zł

10 Historia na papierze. 41 Zakup 10 nowych map do pracowni historycznej. 1 705,50 zł

11 Zestaw do ćwiczeń street workout. 37

Zamontowanie na terenie siłowni szkolnej 

elementów do ćwiczeń street workout.Zakup 

drążka do podciągania oraz poręczy.

550,00 zł

12 Chemia małej skali. 35

Zakup zestawu do wykonywania doświadczeń w 

technice chemii w małej skali (SSC small scale 

chemistry).Umożliwi to realizację podstawy  z 

chemii i biologii.

2 235,00 zł

13 Gruszka bokserska 31 Zakup gruszki bokserskiej i rękawic. 407,00 zł

14
Zwiększenie ilości koszy 

na śmieci w szkole.
30

Zakup 6  koszy na śmieci i ustawienie ich na 

szkolnych korytarzach.
400,00 zł

15 Zakup gumi-kałachów. 25 Zakup gumowych replik karabinków AK. 1 790,00 zł

16
Matematyka na 

kolorowo.
21 Zakup 60 kalkulatorów do sal nr 47 i 33 2 297,30 zł

17 Zielona szkoła. 19
Zakup roślin doniczkowych i umieszczenie ich na 

korytarzach szkolnych.
568,65 zł

18 Mokre parasole. 17 Zakup 5 stojaków na parasole. 420,00 zł
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19 Tabliczki wc. 16
Zakup emblematów -oznaczeń toalet damskich i 

męskich.
100,00 zł

20 Archiwum XVI LO. 16

Zakup 12 antyram na zdjęcia projektu 

wykonanego przez uczniów, który polegał na 

zbudowaniu w grze Minecraft odwzorowanego 

budynku szkoły (oraz innych wydarzeń z życia 

szkoły).

1 512,00 zł

21 Nowy sprzęt na siłownię 14
Zakup hantli oraz sztangi ( 5 szt) do ćwiczeń na 

siłowni.
1 225,00 zł

22 Aktywne lekcje wf na siłowni. 13
Zakup 3 rowerków mechanicznych SPOKEY i 8 

zestawów gum do ćwiczeń. 
1910.84 zł

23 Sprzęt do unihokeja. 12 Zakup 2 pełnych zestawów do unihokeja. 1 139,86 zł

24 Wymiana klamek. 9 Wymiana 18 klamek w drzwiach sal lekcyjnych. 1 080,00 zł

25 Fantas(y)czne książki. 5

Zakup książek do biblioteki szkolnej z serii "Czas 

żniw" oraz książki poboczne z tej serii - łącznie 4 

pozycje.

90,00 zł


