
ZOBACZ, CO ILE KOSZTUJE?
To są przykładowe ceny. Pisząc swój projekt poproś o pomoc rodziców i nauczycieli przy kalkulacji kosztów.

  KĄCIK DO SIEDZENIA 

stolik szkolny dwuosobowy ………………………………………………………………………... 200 - 500 zł
ławka  gimnastyczna …………………………………………………………………………….….. 450 - 800 zł
fotel …………………………………………………………………………………………...…….. 600 - 1500 zł
krzesło z tapicerką ………………………………………………………………………………….. 300 - 500 zł
krzesło drewniane ……………………………………………………………………………….….. 120 - 200 zł
stół okrągły  ………………………………………………………………………………...……….. 800 - 1000 zł
pufa typu worek XXL ……………………………………………………………………...…………   120 - 200 zł
kanapa ………………………………………………………………………………………………. 1200 - 3000 zł

  DO SALI, ŚWIETLICY, BIBLIOTEKI, NA KORYTARZ

tablica zielona kredowa (w zależności od wielkości) ……………………………………………...  200 - 2000 zł
tablica interaktywna ………………………………………………………………………………... 3000 - 4000 zł
ekran projekcyjny elektryczny (zależy czy wiszący czy stojący należy też wziąć pod uwagę 
potrzebę dodatkowego dokupienia okablowania) ………………………………………………... 400 - 2000 zł
projektor  (należy też wziąć pod uwagę potrzebę dodatkowego dokupienia okablowania) ……. 400 - 1500 zł
nagłośnienie (zależy od rodzaju - głośniki, mikrofony)  ………………………………….…………   1200 - 4000 zł
szafka skrytkowa  (10 sztuk) ….…………………………………………………………………….                1500 zł
szkielet do sali biologicznej  ………………………………………………………………………....      120 - 1200 zł
zestaw kolorowych mebli szkolnych ……………………………………………………………….. 2500 - 4000 zł
zestaw do doświadczeń chemicznych ……………………………………………………………... 500 - 3000 zł
globus  ……………………………………………………………………………………………….         50 - 400 zł
duża mapa ścienna …………………………………………………………………………………. 120 - 500 zł
nowe książki do biblioteki (25 szt) …………………………………………………………………. 1250 - 1500 zł
duży kwiat doniczkowy …………………………………………………………………………….. 250 - 500 zł

W PLENERZE

ławka zewnętrzna  plus montaż ……………………………………………………………………. 1800 – 2000 zł
       (za sztukę)

mini plac zabaw  drewniany  ………………………………………………………………………... 3500 - 4000 zł
modułowy parking rowerowy typu „U” na 10 rowerów …………………………………………... 2 200 - 2500 zł
karmnik dla ptaków (drewniany)  …………………………………………………………………... 50 - 200 zł
posadzenie drzewa – iglaste ……………………………………………………………………….. do  520 zł
posadzenie drzewa – liściaste ……………………………………………………………………… do 1000 zł
krzew liściasty ……………………………………………………………………………………….. 50 zł
krzew iglasty ………………………………………………………………………………………… 60 zł
zakup i montaż tablic informacyjnych ……………………………………………………………… 1450 zł

(za sztukę)



   ZAJĘCIA DODATKOWE

zajęcia sportowe na orliku ………………………………………………………………………….. 40 zł 
(za godzinę)

pozalekcyjne zajęcia sportowe ……………………………………………………………………... 40 zł - 80 zł
(za godzinę)

warsztaty plastyczne ……………………………………………………………………………….. 80 - 150 zł
(za godzinę)

zajęć w dowolnym temacie ……………………………………………………………………….... 80 - 150 zł
(za godzinę)

prowadzenie gazetki szkolnej (drukarka, tusz, papier itp.) ……………………………………….. 1000 - 2000 zł

DO ZABAWY

stół do tenisa stołowego   ..………………………………………………………………………… 300 - 2000 zł
stół do piłkarzyków …………………………………………………………………………………. 1200 - 2000 zł 
zestaw instrumentów ……………………………………………………………………...……….. 2500 - 4000 zł
zestaw gier planszowych …………………………………………………………………………… 300 zł
zestaw materiałów plastycznych  ………………………………………………………………….. 800 - 2000 zł

Konkurs Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – druga edycja
realizowany jest w ramach inicjatywy bilateralnej "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i
inicjatywy  angażujące  i  włączające  lokalne  społeczności",  finansowanej  ze  środków  Funduszy  EOG  i
Funduszy Norweskich.


