
Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele! 

Przekazuję Państwu informacje na temat dokonanych przez szkołę zakupów pomocy 

dydaktycznych sfinansowanych ze środków uzyskanych w ramach nagród w konkursie 

„Zbieramy makulaturę” w roku szkolnym 2017/2018. Gdyby nie Państwa zaangażowanie, 

bardzo duża aktywność wielu osób, nie udałoby się tych nagród osiągnąć i podnieść poziomu 

wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce. Po raz kolejny Państwu dziękuję, licząc na 

podobne zaangażowanie w obecnej, drugiej edycji konkursu. 

Pozyskana w ramach nagród kwota łączna 50 000 zł została przeznaczona  

w dużej mierze na poprawienie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy, 

rzutniki, tablice multimedialne. Wyposażyliśmy bibliotekę w nowe komputery (na starych 

właściwie nic już „nie chodziło”), 2 sale zyskały tablice interaktywne (pracownia 

matematyczna i językowa), jedna nowy laptop, salę muzyczną i świetlicę wyposażyliśmy w 

rzutniki i ekrany (do tej pory nie było tam takiego sprz_ętu!); aby poprawić widoczność dla 

uczniów i eliminować pylenie kredy, kilka sal zyskało nowe białe tablice suchościeralne;  nasze 

„maluchy” będą teraz mogły uczyć się kodowania i programowania na „ozobotach”,  

ale i poskakać na nowych skakankach, pograć na bumbumrurkach i dzwonkach, a starsi 

ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na nowoczesnym defibrylatorze i fantomie ze 

wskaźnikiem przepływu krwi. Aby podnieść poprawność językową i ortograficzną naszych 

uczniów zakupiliśmy do sal polonistycznych zestawy słowników, które zawsze są pod ręką. 

Nauczyciele będą mogli wykorzystać do rozbudzania ciekawości i inwencji twórczej naszych 

uczniów teatrzyk KAMISHIBAI, a uczniom dyslektycznym pokonywać ich trudności pomoże 

program multimedialny. 

Dotąd  żaden rok nie obfitował w takie możliwości zakupowe . 

W załączeniu przekazuję szczegółowy wykaz zakupionych pomocy w postaci sprawozdania  

z zakupów skierowanego do organizatora konkursu. 

Jeszcze raz wszystkim zaangażowanym w zbiórkę makulatury serdecznie dziękuję – i tym, 

którzy zwozili swoimi samochodami tony makulatury, i tym, którzy zbierali najmniejsze 

karteczki, gazety i nie osiągnęli tak spektakularnego wyniku. Liczy się wspólna sprawa, ziarnko 

zbierane do ziarnka i chęci. Oprócz nagród ocaliliśmy przecież wiele drzew w naszym kraju. 

Liczę na Państwa w tej edycji konkursu. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 

Toruń, 7 listopada 2018r.                                                                            (-) mgr Ewa Wronkowska 

 
 

 



   Toruń, dnia 31.10.2018 r.    
 
 
 
                                                                                     Wydział Gospodarki Komunalnej 
                                                                      Referat Gospodarki Odpadami Usług Komunalnych   
 
                       Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 24 w Toruniu przesyła wykaz pomocy dydaktycznych  
       zakupionych ze środków finansowych otrzymanych w ramach przyznanej nagrody za udział w  
       konkursie „Zbieramy makulaturę”  
 
- suma nagród otrzymanych = 50.000 zł 
- wartość zakupionych pomocy dydaktycznych = 50.241,65 zł 
  (różnica została pokryta z dochodów własnych) 
 
                                           Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych 
 

LP NAZWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Cena 
brutto 

Szt. Wartość 
brutto 

1 
2 

Zestaw projekcyjny (projektor Epson EB-W05+ ekran elektr. +  uchwyt) 3.890,00 2 7.780,00 

Ekran projekcyjny (elektryczny) 749,00 1 748,99 

3  Zestaw interaktywny (tablica interakt. Avtek TT-Board 80 Pro + projektor Epson EB-680) 8.200,00 2 16.400,00 

4 Komputer stacjonarny DELL Deskop 7010 i3-3220 + MOLD Office std 2016 1.068,00 4 4.272,00 

5 
6      

Komputer stacjonarny DELL 7010 i5-3470 + MOLD Office std 2016 1.673,00 2 3.346,00 

Komputer stacjonarny DELL 7010 i5-3470 +  MOLD Office std 2016 1.420,00 1 1.420,00 

7 Drukarka komputerowa  HP PRO400 753,15 1 753,15 

8 Notebook DELL E 6430 i5 3320M 4GB 320 GB DVD WIN 1.249,00 1 1.249,00 

9 Zestaw szkolny 6-pak (Ozoboty  1 kpl. 6 szt.) 1.757,49 1 1.757,49 

10 Tablica pojedyncza biała 170x100 277,98 3 833,94 

11 
12 
13 
14 
15 

Tablica pojedyncza biała 170x100 280,44 1 280,44 

Tablica pojedyncza biała malowana 319,80 1 319,80 

Tablica pojedyncza ceramiczna zielona 397,29 2 794,58 

Tablica pojedyncza ceramiczna zielona malowana 430,50 1 430,50 
Tablica magnetyczna + kpl przyborów tablicowych 307,50 2 615,00 

16 Tablica ceramiczna biała 170x100 506,76 1 506,76 

17 Bum Bum Rurki 138,99 3 416,97 

18 Detektor przewodnictwa 100,86 1 100,86 

19 Skakanka 13,53 25 338,25 

20 Manekin Braydena  LED czerwony 2.166,03 1 2.166,03 

21 Defibrylator trening. AED Trainer XFT 120C+ 767,52 1 767,52 

22 Dzwonki chromatyczne 27-gł. drewniane 66,42 25 1.660,50 

23 Tablica korkowa 100x200 rama drewno 143,91 3 431,73 

24 Drabinka gimnastyczna 3 m 559,65 1 559,65 

25 Słowniki do języka polskiego (wyrazów obcych, trudnych, bliskoznacznych, symboli i inne) różne 29 712,26 

26 Słowniki do języka polskiego (poprawnej polszczyzny, ortograficzny, frazeologiczny i inne) różne 32 668,26 

27 Zestaw matematyczno-humanistyczny z matą do kodowania  559,98 1 559,98 

28 Drewniany Teatrzyk KAMISHIBAI + karty z bajką 250,00 1 250,00 

29 Program multimedialny Dyslektyk 2 101,99 1 101,99 

 RAZEM                    50.241,65 
 


