
 
 

Wykaz sprzętów, materiałów i wyposażenia budynku na Rakowieckiej, 

które można przekazać szkole lub objąć sponsoringiem  

 

 

Stołówka 

 lampy sufitowe (10-14 szt.) – zakupione ze środków szkoły na remont budynku 

 hokery (12 szt.) – zakupione ze środków szkoły na remont budynku 

 krzesła zwykłe (20-30 szt.) – podarowane przez Rodziców 

 lodówka (2 szt.) 

 sztućce (dla 100 osób – mamy obiecane przez Rodziców 

 kubki (dla 100 osób) – planujemy ‘zbiórkę’ w pierwszym tygodniu września, szczegóły 

wkrótce! 

 

Strefa szatni 

 wycieraczki systemowe – gumowe i tekstylne (ok. 30 m2) – zakupione ze środków 

podarowanych przez Rodziców 

 szafki ubraniowe – podarowane przez Rodziców 

 pralka 

 

Sanitariaty 

 elektryczne suszarki do rąk (10 szt.)  

 

Korytarze 

 siedziska typu ławkowego lub fotelowego (dla 30-40 osób) – mamy już dla ok. 20 os. 

podarowane przez Rodziców 

 kanapy, sofy – najlepiej z wykończeniem zmywalnym – mamy na start 5 szt. podarowanych 

przez Rodziców 

 skrzynki na buty Trones IKEA (100 szt.) – zakupione ze środków podarowanych przez 

Rodziców 

 

Biblioteka 

 stoliki kwadratowe (6 szt.) – mamy już 3 szt. podarowane przez Rodziców 

 regały na książki typu Billy IKEA (6 szt.) – mamy obiecane przez Rodziców 

 

Dziedziniec 

 stojaki na rowery (dla 20-30 rowerów) 

 ławki parkowe (6-8 szt.) 

 kwietniki, skrzynie na zieleń (6-10 szt.) – wykorzystamy na razie te, co mamy 



Sale lekcyjne 

 mapa świata fizyczna (duża) – fototapeta podarowana przez Rodziców 

 mikroskopy (2 szt.) – mamy obiecane przez Rodziców 

 rzutniki z wejściem HDMI (6 szt.)  

 miniwieże z CD, MP3, USB, Bluetooth (4 szt.) 

 

Sala sportowa 

 siatka ochronna sportowa – wygrodzenie sali gimnastycznej, osłona okien itp. (ϕ 3 mm, 

oczko 45 mm, 150-250 m2, 1 m2 = ok. 18 zł) 

 mata tatami (grubość 4 cm, 80-100 m2, 1 m2 = ok. 250-300 zł) 

 

Pomoce naukowe 

 ława optyczna z wyposażeniem (1 szt.) – cena ok. 1180 zł 

 tor powietrzny z dmuchawą i stoperem (1 szt.) – cena ok. 2999 zł 

 zestaw klasowy do magnetyzmu (2 szt.) – cena ok. 262 zł/szt. 

 zestaw proste obwody elektryczne z multimetrem (4 szt.) – cena ok. 282 zł/szt. 

 

 

 

Sprzęty, które są potrzebne najpilniej, zostały oznaczone kolorem czerwonym. 

 


