
Dzieje się! 

Szanowni Państwo, 

Trwają wakacje, uczniowie wypoczywają, a dla szkoły jest to doskonały czas i okazja do 

przygotowania się do nowego roku szkolnego. Trwają więc obecnie intensywne prace 

zmierzające do poprawy warunków przyszłej nauki. Wymienię najważniejsze: 

1. W dniu wczorajszym po skomplikowanej procedurze przetargowej podpisaliśmy 

umowę na przystosowanie budynku szkoły do otwarcia oddziałów przedszkolnych. 

Wykonawca wkroczył już w dniu dzisiejszym na teren budowy. Prace remontowe 

planujemy zakończyć z końcem grudnia. Najprawdopodobniej, po wyposażeniu w 

meble, pomoce naukowe, w nowym semestrze uruchomimy dwa, zróżnicowane 

wiekowo, oddziały przedszkolne. 

2. Również w dniu wczorajszym rozpoczęta została, w ramach budżetu obywatelskiego, 

budowa małego boiska wielofunkcyjnego dla najmłodszych dzieci. Mamy nadzieję 

będzie otwarty od nowego roku szkolnego. 

3. W dniu dzisiejszym wyłoniliśmy wykonawcę do wymiany drzwi w 20 salach lekcyjnych 

w segmencie A, w którym uczą się młodsze dzieci. Z początkiem roku szkolnego 

będziemy mieć nowoczesne, kolorowe, przeszklone, drzwi aluminiowe. 

4. Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę na modernizację systemu filtrowania wody 

basenowej naszej pływalni. Dzięki nowoczesnej instalacji, od września, będziemy 

mieli czystszą, lepszej jakości wodę w basenie. Korzystając z okazji pragnę zachęcić 

nasze dzieci i młodzież do bezpłatnego korzystania z basenu w miesiącach 

wakacyjnych. Jest on otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. 

5. Zleciliśmy prace remontowe na naszym placu zabaw. Ufamy, że od 1 września 

urządzenia zabawowe będą odnowione i udostępnione naszym uczniom, w 

szczególności dzieciom ze świetlicy. 

6. Pragniemy, aby nasi uczniowie kończyli naukę jak najwcześniej. Stąd likwidujemy 

jeden pokój nauczycielski (jest obecnie jedna szkoła) i przeznaczamy go na salę 

lekcyjną. 

7. Pragniemy, aby na terenie naszej szkoły wszyscy czuli się bezpiecznie. Dlatego system 

monitoringu wzbogacamy o nowe kamery oraz o rozbudowujemy o system 

alarmowy.  

8. Wykonujemy również inne pomniejsze prace remontowe, malarskie, konserwatorskie 

i porządkowe. 

9. Ogłosiliśmy kilka tygodni temu dwa konkursy na prowadzenie stołówki szkolnej oraz 

na prowadzenie sklepiku szkolnego. W najbliższym czasie podpiszemy stosowne 

umowy. Mam nadzieję, że będzie lepsza oferta i lepsza jakość. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom uczniów i rodziców planujemy przedłużyć przerwy obiadowe. 

10. Równolegle trwają prace nad nowym planem lekcji. Mam nadzieję, że zostaną 

ukończone przed 15 sierpnia, tak aby z początkiem września szkoła rozpoczęła 

funkcjonowanie unikając niepotrzebnych trudności. 

11. Planujemy również zintensyfikować prace biblioteki szkolnej, aby nasze dzieci 

niezwłocznie otrzymały podręczniki tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. 



Mam nadzieję przekazałem Państwu interesujące i ważne informacje dotyczące prac 

wakacyjnych w naszej szkole. 

Pozdrawiam serdecznie 

Tomasz Szydło 

Dyrektor SP5 
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