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Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych w latach  2004 – 2006 
 

 
 

Lp.  
 

 
Tytuł 

projektu 

 
Źródło 

finansowania 
 

 
Data zawarcia 

umowy o 
dofinansowanie 

Nazwa 
instytucji z 

któr ą 
zawarto 
umowę 

 
Całkowita 
wartość 
projektu 

 
Kwota 

dofinansowania 

 
Opis celów i załoŜeń 

projektu 

 
Okres 

realizacji 
projektu 

1. „Pracownie 
komputerowe dla 
szkół” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny  - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

03.04.2006 r. Ministerstwo 
Edukacji i 
Nauki 

nieodpłatnie  46. 013,15 zł WyposaŜenie 
pracowni 
komputerowej w 
komputery i 
urządzenia: drukarki, 
skanery, 
wideoprojektor, 
komputer przenośny 
oraz szafka na sprzęt 
sieciowy. 

2005-2006 r. 

2. „Internetowe 
centrum 
informacji 
multimedialnej”  

Europejski 
Fundusz 
Społeczny  - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

25.07.2006 r. Ministerstwo 
Edukacji i 
Nauki 

nieodpłatnie 14.974,54 zł WyposaŜenie 
biblioteki szkolnej w 
sprzęt komputerowy, 
drukarkę, skaner oraz 
szafkę na sprzęt 
sieciowy, programy. 

 2005-2006 r. 

3. „Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 

06.11.2006 r. Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

nieodpłatnie 59. 222,46 zł WyposaŜenie  
szkoły w środki 
dydaktyczne: 

2006 r. 



specjalistycznego 
ułatwiającego 
kształcenie 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi” 

Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

zestawy do 
doświadczeń 
uczniowskich, 
walizkowe zestawy 
ekologiczne, 
eksperymenty 
wspierane 
komputerowo. 

4. „Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu 
specjalistycznego 
ułatwiającego 
kształcenie 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

09.08.2006 r. Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

nieodpłatnie 28. 624,86 zł WyposaŜenie  
szkoły w środki 
dydaktyczne: modele 
szkieletu człowieka, 
mikroskop, 
stereomikroskop, 
miernik natęŜenia. 

2006 r. 

5. „Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu  
ułatwiającego 
kształcenie 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

29.06.2006 r. Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

nieodpłatnie 65.486,28 zł Podniesienie jakości 
nauczania poprzez 
wyposaŜenie  
szkoły w 
odpowiednie środki 
dydaktyczne 
przystosowane do 
potrzeb 
wychowanków z 
wieloraką 
niepełnosprawnością. 

2006 r. 

6. „Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu  

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 

17.10.2006 r. Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

nieodpłatnie 44.159,38 zł WyposaŜenie  
szkoły w środki 
dydaktyczne: zestaw 

2006 r. 



ułatwiającego 
kształcenie 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi” 

Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

od obserwacji 
bezkręgowców, 
elektroskop, 
manometr, komplet 
prętów do 
elektrostatyki, 
ekologiczna 
pracownia do 
kształtowania 
wyobraźni 

7.  „Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu  
ułatwiającego 
kształcenie 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

17.10.2006 r. Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

nieodpłatnie 48.313,52 zł Stworzenie bazy 
dydaktycznej 
przystosowanej do 
potrzeb 
wychowanków 
poprzez doposaŜenie 
sal dydaktycznych w 
placówce: zestawy 
do nauki higieny, 
portrety z emocjami, 
zestaw figur 
płaskich, rozsypane 
zadania, puzzle 

2006 r.  
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Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych w latach  2007 – 2013 
 

 
Lp. 

 
Tytuł 

projektu 

 
Źródło 

finansowania 
 

 
Data zawarcia 

umowy o 
dofinansowanie 

Nazwa 
instytucji z 

któr ą 
zawarto 
umowę 

 
Całkowita 
wartość 
projektu 

 
Kwota 

dofinansowania 

 
Opis celów i 

załoŜeń projektu 

 
Okres 

realizacji 
projektu 

1.  „Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu  
ułatwiającego 
kształcenie 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

31.07.2007 r. MEN darowizna 140.886,00 zł WyposaŜenie szkoły 
w sprzęt 
specjalistyczny i 
oprogramowanie do 
pracy  z uczniem z 
uszkodzonym 
narządem ruchu i 
niepełnosprawnością 
sprzęŜoną w tym z  
zaburzoną 
komunikacją 
werbalną 

2007 r. 

2.  „Zakup 
nowoczesnego 
sprzętu  
ułatwiającego 
kształcenie 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

14.12.2007 r. MEN darowizna 37.801,93 zł WyposaŜenie 
placówki w środki 
dydaktyczne: zestaw 
do sprzątania, 
tabliczki wagowe, 
matryce, karty, bryły 
geometryczne, 
kwadraty liczb, 

2007-2008 r. 



edukacyjnymi” Ŝetony 
3.  „Zakup 

nowoczesnego 
sprzętu  
ułatwiającego 
kształcenie 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

29.04.2008 r. MEN darowizna 13.899,04 zł DoposaŜenie 
placówki w zestaw 
sprzętu 
specjalistycznego do 
diagnozy i terapii 
metodą integracji 
sensorycznej: panel 
interaktywny z 
przyciskami, zestaw 
tarcz obrotowych, 
zestaw elementów 
miękkich  

2008 r. 

4.  „Pracownie 
komputerowe dla 
szkół” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

26.05.2008 r. MEN darowizna 41.072,30 zł WyposaŜenie 
pracowni 
internetowych typu 
Microsoft. 
DoposaŜenie w 
komputery, 
drukarki, skanery, 
wideoprojektor,  
komputer przenośny 

2007-2008 r. 

5.  „Pracownie 
komputerowe dla 
szkół” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

28.05.2008 r. MEN darowizna 41.072,30 zł WyposaŜenie szkoły 
podstawowej i 
gimnazjum w 
pracownię 
internetową typu 
Microsoft  

2007-2008 r. 

6.  „Pracownie 
komputerowe dla 
szkół” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 

19.11.2008 r. MEN darowizna 9.239,12 zł WyposaŜenie 
pracowni 
internetowej w 

2007-2008 r. 



Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

oprogramowanie 
edukacyjne 

7.  „Pracownie 
komputerowe dla 
szkół” 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny - 
Projekt 
współfinansowany 
przez Unię 
Europejską 

28.11.2008 r. MEN darowizna 4.474,47 zł Podniesienie jakości 
nauczania poprzez 
wykorzystanie i 
dostęp do 
nowoczesnych 
pomocy 
edukacyjnych 

2007-2008 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


