
KOMUNIKAT O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym w roku 2021 przystąpiła

do  Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa

edukacyjna realizowana przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum

GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skierowana do szkół podstawowych oraz

ogólnokształcących  szkół  artystycznych.  Jej  celem  jest  budowanie  kompetencji

kreatywnych i  technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od

państwa  wsparcie  finansowe  na  zakup  wyposażenia  technicznego  niezbędnego  do

rozwoju  umiejętności  praktycznych wśród dzieci  i  młodzieży.   Szkoła Podstawowa im.

Jana  Pawła  II  w  Janowcu  Kościelnym   otrzymała  dofinansowanie  na  zakup  pomocy

dydaktycznych w wysokości 60000,00 zł.

Do końca roku 2021 Szkoła wykorzystała kwotę równą 100 % wartości przyznanej

dotacji i zakupiła m.in. poniższe pomoce dydaktyczne:

 Drukarka  3D  z  oprogramowaniem,  zapasem  filamentu  oraz  5  letnim

pakietem wsparcia

 Zestaw  10  szt.  „Forbot  Arduino”:  komplet  z  mikrokontrolerem,  płytkami

stykowymi i materiałami edukacyjnymi

 2 zestawy LEGO Education SPIKE 

 4  zestawy:  stacja  lutownicza  (w  tym  2  hotair)  z  materiałami  do  nauki

podstaw lutowania

 Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery

 Zestaw 5 szt.: mikroport do łączności zdalnej

 Cyfrowy aparat fotograficzny Canon

 Kamera GoPro ze statywem

 Oprogramowanie do obróbki filmów

 Zestaw  do  realizacji  sesji  zdjęciowych  i  nagrań  video,  m.  in.  oświetlenie,

statywy, tła, mobilny greenscreen

 Mikrofony kierunkowe

 Mikroskopy z kamerą USB

 Wizualizery 

 Laminator

 Dyktafony



 Zestaw  wyposażenia  pracowni  technicznej,  m.  in.  wiertarko-wkrętarka,

wiertarka  stołowa,  pistolety  do  klejenia  na  gorąco,  imadła,  piły  ręczne,

młotki,  szczypce,  obcęgi,  nożyce  do  blachy,  wkrętaki,  pilniki,  przymiary,

suwmiarki  cyfrowe,  kątowniki,  cyrkle,  rysiki,  wypalarki  do  drewna,

zszywacze,   gilotyna,  piła  włosowa,  okulary  ochronne,  żelazka,  deski  do

prasowania, lutownice transformatorowe, świdry ręczne, kleje, sklejki różnej

grubości 

Pomoce  dydaktyczne  zostały  zakupione  dla  uczniów  klas  I  –  III  (edukacja

wczesnoszkolna), będą pomocne w nauce z programowania oraz dla uczniów klas IV – VIII

i będą wykorzystywane na zajęciach matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki oraz

zajęć z doradztwa zawodowego. Pomoce te będą również wykorzystywane na zajęciach

pozalekcyjnych  z  techniki  i  robotyki  w  celu  rozwijania  sprawności  manualnych,  nauki

kreatywnego myślenia i rozwijania umiejętności pracy w grupie. 


