
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły,  w której
zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem  inicjatywy  jest  wsparcie  wszystkich  szkół  podstawowych  w  budowaniu
wśród  uczniów  kompetencji  przyszłości  z  tzw.  kierunków  STEAM  (nauka,
technologia,  inżynieria,  sztuka  oraz  matematyka).  Kreatywne  myślenie  oraz
obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju
cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój
technologiczny  spowodował,  że  umiejętności  matematyczne,  w  zakresie  nauk
przyrodniczych,  technologii  i  inżynierii  są  dziś  ważniejsze  niż kiedykolwiek
wcześniej.  Laboratoria  Przyszłości  to  kolejny  krok  w  stronę  wzmocnienia  i
uatrakcyjnienia  dotychczasowego  procesu  zdobywania  wiedzy  i  praktycznych
umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne
i  pozwolą uczniom  rozwijać  swoje  zainteresowania nie  tylko  na  lekcjach  z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych,
kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Nasza Szkoła w programie Laboratoria przyszłości otrzymała 230 400,00 zł.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło między innymi na zakup:

Lp. Nazwa Ilość

1 Laptop Dell 7 szt

2 Szafa 4 szt



3 Zestaw robotów mBot2 1 szt

4 Mikrokontroler z akcesoriami 1 szt

5 Stacja lutownicza + hot air 2 szt

6 Stacja lutownicza podstawowa 1 szt

7 Filament 75 szt

8 Drukarka 3d 7 szt

9 Skaner 3d CR-Scan01 1 szt 

10 Aparat Sony 1 szt

11 Gimbal ręczny 1 szt

12 Oświetlenie do realizacji nagrań 1 szt

13 Mikrofon kierunkowy Boya 1 szt

14 Mikroport Kimafun 1 szt

15 Statyw fotograficzny 1 szt

16 Mikroskop BioStage 3 szt

17 Stolik meblowy 30 szt 

18 Stół zajęciowy 40 szt

19 Krzesło szkolne 48 szt

20 Gablota 2 szt 

21
Wirtualne Laboratorium Chemiczne
- Empiriusz

1 szt 

22 Tablica tryptyk 6 szt 

23 Tablica biała 11 szt 



24 Tablica jezdna biała 1 szt 

25 Polydron - kątomierz 2 szt 

26 Bryły geometryczne 1 szt 

27 Kanto zestaw konstrukcyjny 1 szt 

28 Magiczna mozaika czarno - biała 2 szt 

29 Budowanie cieni – gra przestrzenna 1 szt 

30
Plansza  –  pola  i  obwody  figur
płaskich

4 szt 

31 Plansza – twierdzenie pitagorasa 4 szt 

32
Plansza  –  pola  i  objętości  figur
przestrz.

4 szt 

33 Plansza - Krajobrazy świata 10 szt 

34
 Plansza  -  Współrzędne
geograficzne

1 szt 

35 Plansza – rzeźba powierzchni ziemi 1 szt 

36 Plansza – zjawiska atmosferyczne 1 szt 


