
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Z tego 

tytułu placówka otrzymała wsparcie finansowe na zakup sprzętu: 

Lp. NAZWA 

1 Drukarka 3D 

2 Pracownia druku 3D SkriLab 

3 Zestaw edukacyjny Arduino 

4 Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 

5 Aparat fotograficzny Sony ZV -1 do wideoblogów 

6 Statyw do aparatu i kamery 

7 Mikrofon kierunkowy Saramanic 

8 Mikroport Saramonic Blink 

9 Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery 

10 Laptop Acer Chromebook Spin  

11 Zestaw oświetleniowy lampa SOFTBOX ze statywem i żarówką 

12 Lego education pakiet dla klas I - VIII zest5849 

13 Duży zestaw szkolny moduł woda, powietrze, energia 

14 Zestaw Photot: Laboratorium Przyszłości - pakiet zest5850 

15 Meble - zestaw grande zestaw 73 

16 Pistolet do kleju na gorąco bezprzewodowy 

17 Pistolet do kleju na gorąco  

18 Mulina - różne kolory 

19 Włóczka mix 14 kolorów 

20 Koraliki w paski 

21 Koraliki księżniczki 

22 Pojemnik 8l z organizerami i szarymi klipsami 

23 Sztyfty do pistoletu do kleju 11 mm 

24 Kosmetyczka do ozdabiania 

25 Rękawica kuchenna do ozdabiania 

26 Mazaki do tkanin 

27 Biały worek 

28 Poszewka 

29 Sznurek tęczowy 

30 Sznurek do nawlekania - różne kolory 

31 Pudełko kreatywne 

32 Zmiotka z szufelką 

33 Wyposażenie apteczki PL10 

34 Szafa z klockami 

 

Wyżej wymieniony sprzęt zostanie wykorzystany do prowadzenia zajęć z informatyki oraz 

zajęć świetlicowych. 

 



 

Źródło finansowania: 

Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci 

środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami 

prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły 

artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. 

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 

2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu 

terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.  

Opis programu: 

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup 

wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, 

materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych 

i przekrojowych dzieci i młodzieży. 

Środki finansowe otrzymane w ramach programu: 

Gmina Wrocław w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci 

środków finansowych w łącznej wysokości 13 244 480 zł. Organy prowadzące szkoły są 

obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

 


