
 

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na 

zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 

manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego myślenia, zdolności myślenia 

matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 

stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej 

organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu 

codziennym.  Z przyznanych środków został zakupiony następujący sprzęt: 

Lp. Pakiet podstawowy 

1 Drukarka 3D wraz z akcesoriami 

2 Pakiet edukacyjny ze wsparciem szkoły 

3 Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami 

4 Laptop multimedialny 

5 Filament PLA 

6 Lutownica/Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 

7 Kamera przenośna cyfrowa z akcesoriami 

8 Statyw z akcesoriami 

9 Mikroport z akcesoriami 

10 Oświetlenie do realizacji nagrań 

11 Mikrofon kierunkowy z akcesoriami 

12 Gimbal 

13 Aparat fotograficzny z akcesoriami 

 Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku 

1 Szafa na drukarkę 3D i filamenty 

2 Mikrofon nagłowny z akcesoriami 

3 Greenscreen 

4 Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami 

5 Konsola/mikser obrazu z akcesoriami 

6 Zestaw nagłośnieniowy  

7 Słuchawki studyjne 

8 System mikrofonów bezprzewodowych 

9 Oprogramowanie do materiałów video 

10 Skaner 3D 



11 Mikrofon dynamiczny z akcesoriami 

12 Dyktafon/rekorder 

13 Głośniki komputerowe Bluetooth 

14 Wizualizer 

 Zakup specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów eksploatacyjnych oraz 

oprogramowania w tym z zakresu robotyki  

i mikroelektroniki 

1 Specjalistyczne urządzenie i narzędzia z zakresu robotyki i mikroelektroniki 

2 Zestaw klocków do nauki robotyki z akcesoriami – zestaw podstawowy 

3 Zestaw klocków do nauki robotyki z akcesoriami – zestaw rozszerzony 

4 Zestaw do składania robotów edukacyjnych z akcesoriami 

5 Licencja do okularów Class VR 

6 Mikroskop z akcesoriami 

7 Gogle VR z akcesoriami 

8 Mikroskop z akcesoriami – mikroskop z kamerą 

9 Wizualizer kompatybilny z mikroskopem 

 Sprzęt i wyposażenie gospodarstwa domowego 

1 Kuchenka elektryczna  

2 Zestaw garnków 

3 Zestaw patelni 

4 Sztućce 

5 Mikser ręczny 

6 Robot wielofunkcyjny 

7 Zestaw noży 

8 Zestaw desek do krojenia 

9 Zastawa stołowa 

10 Sito 

11 Durszlak 

12 Stolnica 

13 Wałek obrotowy 

14 Miska kuchenna 

15 Lodówka  

16 Opiekacz 

17 Maszyna do szycia 

18 Zestaw igieł do szycia do maszyny 

19 Nożyczki 

20 Zestaw igieł 

21 Szpilki 

 Narzędzia do obróbki drewna i metalu 

1 Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka z akcesoriami 

2 Wiertarka stołowa 

3 Piła taśmowa z akcesoriami 

4 Szlifierka z akcesoriami 

5 Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco 

6 Imadło ślusarskie z kowadłem 

7 Piła ramowa do drewna i metalu 

8 Suwmiarka 

9 Młotek ślusarski 

10 Szczypce uniwersalne 

11 Szczypce precyzyjne 

12 Zestaw wkrętaków 

13 Zestaw pilników ślusarskich 

14 Zestaw tarników do drewna 

15 Miernik uniwersalny 



16 Nożyce do blachy 

17 Ściągacz izolacji 

18 Przymiar stalowy 

19 Kątownik stolarski 

20 Cyrkiel ślusarski traserski 

21 Rysik traserski prosty 

22 Nóż do cięcia 

23 Kowadełko 

24 Szczotka druciana 

25 Skrzynki narzędziowe 

26 Taśma miernicza 

27 Obcęgi 

28 Szczypce obcinaczki 

29 Wypalarka do drewna z akcesoriami 

 Wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej 

1 Stół warsztatowy stolarsko-montażowy 

2 Nakładka, nadbudowa tylna do stołu warsztatowego 

3 Stół warsztatowy ślusarski 

4 Szafa warsztatowa na narzędzia metalowa 

5 Taboret obrotowy warsztatowy 

6 Pojemniki warsztatowe-kuwety 

7 Gabloty ogłoszeniowe 

8 Tablice suchościeralne 

9 Szafa nierdzewna gastronomiczna 

10 Czujnik dymu i gazu 

11 Gogle przeciwodpryskowe robocze 

12 Apteczka 

13 Gaśnica 

14 Instrukcja BHP 

15 Krzesło 

16 Stół  

 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne 

i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach 

innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (lekcje przyrody, geografii, matematyki, chemii, 

muzyki, języka polskiego, języka angielskiego, religii, historii, nauczania 

wczesnoszkolnego)  lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych 

form rozwijania umiejętności, takich jak:  kółko teatralne, chór, kółko matematyczne, zajęcia 

wyrównawcze z matematyki, zajęcia projektowania 3D, zajęcia w świetlicy. 

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości: 

Z perspektywy szkoły i nauczyciela: 

 sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również 

dodatkowego,  wskazanego przez szkołę; 

 nowe technologie i  eksperymenty,  ułatwiające przekazywanie wiedzy; 



 wsparcie w realizacji podstawy programowej ,  prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć 

dodatkowych; 

 rozwój merytoryczny nauczycieli. 

Z perspektywy rodzica i ucznia: 

 zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi   i  ścisłymi; 

 popularyzacja rozwiązań i  umiejętności  praktycznych,  połączenie zdobywania 

wiedzy z przygodą; 

 odkrywanie i  rozwój  talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych 

 

 

 


