
Lista potrzeb placówki:   

➢ KLASOPRACOWNIA MUZYCZNA: 

- wieża CD z funkcjami Bluetooth, USB 

Wieża  BLAUPUNKT MS50BT – 620,00 zł 

https://www.neo24.pl/blaupunkt-

ms50bt.html?gclid=EAIaIQobChMI3tywk66N9AIVi9V3Ch1yYgKAEAYYASABEgKUAvD_BwE 

 lub  

 Wieża SHARP XL-B517D(BR)-  500,00 zł 

https://www.neonet.pl/mikro-i-mini-wieze/sharp-xl-b517d-br.html?gclid=EAIaIQobChMI6-

7zj7SN9AIVlrWyCh1n6wqrEAQYCCABEgIrZvD_BwE 

- radioodtwarzacz  

radioodtwarzacz Eltra RM CD70/USB INGA z P3 i USB – 150,00  zł 

https://www.neonet.pl/boomboxy/eltra-rm-cd70-usb-inga-z-mp3-i-usb.html?gclid=EAIaIQobChMI-

LGmwK-N9AIVTUiRBR2lTQ1cEAQYASABEgKKpvD_BwE 

lub  

Sony ZS-PS50 (czarny) – 340,00 zł 

https://www.euro.com.pl/radioodtwarzacze-cd/sony-zs-ps50-

czarny.bhtml?gclid=EAIaIQobChMI04H1m7CN9AIVZPx3Ch2HgAJ-

EAQYASABEgKO1vD_BwE&gclsrc=aw.ds 

- głośnik mobilny 

Głośnik mobilny JBL GO 2 Czarny – 110,00 zł 

https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/hi-fi-audio/glosniki-mobilne/glosnik-mobilny-jbl-go-2-

bluetooth-czarny?gclid=EAIaIQobChMIsp-C-7GN9AIVCNGyCh3P5wPlEAQYAiABEgKQdvD_BwE 

- projektor  

Projektor KRUGER&MATZ V-LED50 Wi-Fi  - 560,00 zł 

https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/projektory/projektory-tradycyjne/projektor-kruger-matz-v-

led50-wi-fi?gclid=EAIaIQobChMIwpmn07KN9AIVA7ayCh1UGwD4EAQYHyABEgKlWfD_BwE 

- gitara   

Gitara klasyczna Alamo CL-60  + statyw - 390,00 zł 

https://allegro.pl/oferta/gitara-klasyczna-4-4-alamo-drewno-swierkowe-rz-

10936161060?offerId=10936161060&inventoryUnitId=P2J9SMGLPU_HK4SdkzIygA&adGroupId=Yjdl

ODg3MzMtMDNjYi00MTNlLThhMjEtZDIzZjMxYmYwM2E4AA&campaignId=ZjUyMWUzOGYtY2

M3Ni00ZjU5LWJkZGItOTVlNzdmYjI0OTVjAA&sig=ca79eee63386786da2b73342ae5fec39&utm_fee

d=aa34192d-eee2-4419-9a9a-

de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=EAIaIQobChMIzoTWh7GN9AIVSuqyC

h32DgkOEAQYByABEgK4uvD_BwE 

Przybliżony  koszt doposażenia: 2000zł 

➢ KLASOPRACOWNIA PLASTYKI I TECHNIKI: 
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 - aparat fotograficzny SONY  - 2 szt (przybliżony koszt zakupu 740zł) 

- zestaw Lego technic  

- płytka konstrukcyjna Lego wymiary 48x48 cm 

- płytka konstrukcyjna LEGO wymiary 25x25 cm 

Przybliżony koszt doposażenia – 1000 zł  

 

➢ KLASOPRACOWNIA DREWNA  

przeznaczona dla klas zespołów edukacyjno – terapeutycznych oraz klas szkoły 

przysposabiającej do pracy: 

- szlifierka mimośrodowa Bosch – ok 390 zł  
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-300ae-bosch-7545390637 

- Piła ukosowa Riwall stołowa ręczna – ok 650 zł 

 https://allegro.pl/oferta/pila-ukosnica-stolowa-reczna-posuwem-laser-ukosowa-10865418129 

Przybliżony koszt doposażenia – 1000 zł  

 

➢ TERAPIA PEDAGOGICZNA  

MATERIAŁY WYBRANE Z OFERTY: LIDIBRII.PL  

- Budowa cieni duża – cena 847 zł  - https://lidibrii.pl/pl/p/Budowa-cieni-duza/777 

- Cubicolor  cena 437 zł - https://lidibrii.pl/pl/p/Cubicolor/2217 

- Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne 4-8 – program multimedialny (praca z 

dziećmi z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią) – przybliżona cena zakupu 2900 zł  

 – Drukarka laserowa z zapasem tonerów – cena ok 1000,00 zł  

➢ Przybliżony koszt doposażenia – 5000 zł  

 

 

 

➢ NAUCZANIE POCZĄTKOWE KLASY I-III: 
Pomoce edukacyjne proponowane przez firmę Moje Bambino 

(https://mojebambino.pl/): 

- Zegar z magnesami kod katalogowy 604003 – szt 2 – wartość 179,80 zł 

- zegar nauka czasu 24 h kod katalogowy 500170 – szt 10 – wartość 499 zł 

- waga szkolna nr katalogowy 604100 – szt 2 – wartość 459,80 zł 

- zestaw odważników nr katalogowy 604102 – szt 2 – wartość 179,80 zł 

- Godło RP w ramce nr katologowy 0935059 – szt 2 – wartość 71,80 zł 

https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-pex-300ae-bosch-7545390637
https://allegro.pl/oferta/pila-ukosnica-stolowa-reczna-posuwem-laser-ukosowa-10865418129
https://lidibrii.pl/pl/p/Budowa-cieni-duza/777
https://lidibrii.pl/pl/p/Cubicolor/2217


- Plansze dydaktyczne – Polskie godło, barwy, hymn nr katalogowy 817071 

szt 2 – wartość 99,80 zł 
 

Pomoce do terapii Specjalne Potrzeby Edukacyjne proponowane przez firmę 

HABA (https://habapolska.pl/edukacja): 

- Piramida żywienia nr katalogowy 140637 – cena 719 zł 

- Quisensi nr katalogowy 130910 – cena 839 zł  
 

➢ Przybliżony koszt doposażenia – 3050 zł  

➢  

 

➢ NAUCZANIE POCZĄTKOWE KLASY I-III 

ZESPOŁY EDUKACYJNO – TERAPETYCZNE: 

Pomoce specjalne potrzeby edukacyjne proponowane przez firmę Nowa Szkoła 

(https://sklep.nowaszkola.com/): 

- Rybki magnetyczne kod produktu VG6305 – cena 65 zł 

- Klocki z wielkimi literami kod produktu MP1001G- cena 99 zł 

- Tace do sortowania kod produktu JN0094 – cena 69zł 

- Waga klasyczna kod produktu TY2040 – cena 79 zł 

- Rodzina. Pacynki na rękę kod produktu OS7247 – cena 92 zł 

- Gwoździki z kratkami. Zestaw kod produktu TY1405 – cena 116zł 

- Mała torba z instrumentami kod produktu NT 1821 - cena 88 zł 

- Cyfry dotykowe  kod produktu NS3108 – cena 122 zł 

- Podświetlana mini piaskownica z piaskiem sensorycznym kod produktu UT0034 

– cena 110zł 

- Farby do malowania palcami kod produktu NS0805 –cena 38 zł 

- pasek do piaskownicy kod produktu BE 0002 – cena 12 zł 

- Piasek kinetyczny naturalny kod produktu  HV3202 – cena 112zł 

- Foremki kod produktu AP0750, AP0031, AP 0251 – wartość 52 zł  

- Banknoty polskie kod produktu AL0028 – cena 15 zł 

- monety z tworzywa kod p[roduktu ZS0005 – cena 23zł 

- poznaję emocje. Ananas manipulacyjny kod produktu LR6379 – cena 59zł 

- Puszki dźwiękowe kod produktu NS0427 – cena 75zł 

- Duży but kod produktu NS0357 – cena 65zł 

https://sklep.nowaszkola.com/


- Figurki kod produktu 333122 –cena 38 zł 

- Mata podłogowa kod produktu MW5003 – cena 140 zł 

➢ Przybliżony koszt doposażenia – 1500 zł  

 

➢ WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 

- gry X-box 360 (Fifa 19, Need for Speed, Forza Horizon, Rayman Legends, 

Farming Simulator) – łączny koszt ok 700 zł 

- drewniane owoce do krojenia  1 zestaw 

- gry planszowe (np. Bystre oczko, UNO, UNO Junior, MEMO, Pędzące żółwie, 

Grzybobranie w zielonym Gaju, Łap banana, Gra zręcznościowa Nie obudź 

dinozaura, dobble, Pełny kurnik)  

- Puzzle np. 60 elementów, 100 elementów, 120 elementów 

- Przybory szkolne: grube kredki Bambino, flamastry, brokatowe długopisy, 

ozdobne dziurkacze.  

➢ Przybliżony koszt doposażenia – 1500 zł – 2000 zł  

 

  

 

 


