Drodzy Rodzice,
Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2017/2018 pragnę wyrazić
głęboką nadzieję, że po wypoczynku wakacyjnym cała społeczność szkoły
przystąpi do wytężonej pracy. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Liczę też
na współpracę z rodzicami.
Pragnę podzielić się informacjami dotyczącymi remontów przeprowadzanych w
naszej szkole, które usprawnią funkcjonowanie naszej placówki.
Rozpoczęcie nowego roku dla klas zerowych i pierwszych odbyło się już w
wyremontowanej sali gimnastycznej. Koszt cyklinowania i lakierowania
parkietu, malowania sufitu, ścian oraz konstrukcji metalowych wyniósł ponad
82 tys. zł.
Po zamknięciu basenu (otwartego dla chętnych mieszkańców, aż do końca lipca)
przystąpiliśmy do remontu niecki oraz wentylacji basenowej. W dniu
dzisiejszym położono płytki na dwóch ścianach i zaczęto trzecią. Wydaje się, że
remont będzie zakończony przed terminem, czyli przed 29 września br.
Umożliwi to uruchomienie basenu z początkiem października. Basen w ciągu
ostatnich lat był zwykle otwierany na przełomie września i października.
Łączny koszt remontu basenu (wentylacja i niecka) wynosi prawie 500 tys. zł.
Po uzyskaniu środków finansowych w ostatnich dniach czerwca, niezwłocznie
przystąpiliśmy, w drodze przetargu nieograniczonego, do zakupu szafek na
ubrania dla każdego ucznia, w ilości 1200 sztuk. Wartość zakupu przekracza
200 tys. zł. Spośród siedmiu wykonawców została wyłoniona firma ZORMET
Obecnie czekamy na wykonanie i dostarczenie szafek do szkoły. Ma to nastąpić
przed 25 września br. W miesiącu sierpniu usunęliśmy wszystkie kraty w
pomieszczeniach szatni oraz pomalowaliśmy ściany i sufity, aby w niezwłocznie
ustawić szafki. W tym momencie pragnę Państwa przeprosić za niedogodność
związaną z noszeniem ubrań do sal lekcyjnych. Nie mogliśmy czekać z
demontażem krat i malowaniem szatni do otrzymania szafek ze względu na
bezpieczeństwo uczniów. Nie mogliśmy kupić wcześniej szafek nie mając
środków finansowych, a po ich otrzymaniu czekanie do nowego roku szkolnego
wydawało się być nierozważne. Miesiąc wrzesień, jako miesiąc jeszcze letni,
jest zwykle ciepły i noszenie ubrań, jak obserwuję, nie jest uciążliwe, dlatego
też zdecydowaliśmy się na tą kilkutygodniową niedogodność, tak aby poprawić
jakość funkcjonowania szatni szkolnej w miesiącach jesiennych i zimowych.

Obecnie trwają prace końcowe związane ze zbudowaniem nowoczesnej sieci
LAN i nowoczesnego monitoringu, którego elementem są kamery dające
rozdzielczość Full HD. Sieć umożliwia już najwyższej jakości połączenia
telefoniczne i internetowe, zaś monitoring uniemożliwi kradzieże i poprawi
bezpieczeństwo naszych dzieci. Koszt remontu sieci i monitoringu przekroczy
30 tys. zł.
W ramach poprawienia jakości funkcjonowania naszej szkoły po długich
dyskusjach i negocjacjach w naszej szkole wprowadzamy zintegrowany system
dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia. Do tej pory w szkole
podstawowej funkcjonował dziennik VULCAN, a obecnie następuje
rozszerzenie dotychczasowego gimnazjalnego dziennika na całą szkołę. Takie
rozwiązanie było bardziej optymalne, niż kupienie nowej licencji i tworzenie
nowych baz. Docelowo nauczyciele i rodzice otrzymają system bardziej
profesjonalny i przyjazny. Loginy i kody dostępu otrzymają Państwo na
najbliższym spotkaniu klasowym rodziców. Mam nadzieję, że będziecie
Państwo zadowoleni.
Udało się w ostatnim czasie rozwiązać jedną z największych bolączek naszej
szkoły. Mam na myśli położenie świetlicy. Na wielokrotny wniosek rady
rodziców oraz wniosek nauczyciel świetlicowych przenieśliśmy świetlicę na
parter. Znajduje się ona w pobliżu wyjścia na plac zabaw. Dzięki temu
rozwiązaniu rodzice unikają chodzenia po schodach, a dzieci są wydawane
rodzicom po bezpośrednim, naocznym, a nie telefonicznym, kontakcie co
zwiększa bezpieczeństwo dzieci.
Pod koniec sierpnia podpisaliśmy umowę na wynajem stołówki. Nie
podwyższaliśmy czynszu wynajmu a p. Iwona Piotrowska zobowiązała się do
podwyższenia jakości posiłków i usług przy dotychczasowych cenach obiadów.
Przedłużyliśmy również umowę na sklepik szkolny. Nie podwyższaliśmy
czynszu wynajmu, a wynajmujący obniżył ceny podstawowych produktów
spożywczych o 10-15% np. cena kanapek obniżona została o 15%.
W ramach 2. edycji budżetu obywatelskiego na terenie naszej szkoły trwa
budowa „Miasteczka Ruchu Drogowego”. Mam nadzieję, że wkrótce będzie
uroczyste otwarcie, a obiekt przyczyni się do podwyższenia jakości nauki jazdy
na rowerze, a w przyszłości bezpiecznego poruszania się na drogach
publicznych.

Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na umieszczenie na szkolnym patio
pomocy dydaktycznych do nauk przyrodniczych.
Zapraszam Państwa do głosowania na dwa nasze projekty w ramach 3. edycji
budżetu obywatelskiego. Projekt pierwszy to: Aktywne maluchy – budowa
boiska wielofunkcyjnego dla dzieci klas 0-3. Planujemy aby znalazło się ono
obok dotychczasowego placu zabaw. Drugi projekt to: Strefa aktywności –
budowa infrastruktury rekreacyjno -wypoczynkowej na terenie szkoły.
Kilka tygodni temu podjęliśmy inicjatywę wrysowania w planie
zagospodarowania przestrzennego drogi do szkoły biegnącej wzdłuż ul.
Wyszyńskiego od parkingu przy kościele do ul Racławickiej. Trwają równolegle
starania, aby doprowadzić do wybudowania tej drogi.
Ostatnią dobrą wiadomością (w tym liście) jest wynajęcie pomieszczenia na
nowoczesny gabinet stomatologiczny. Pacjenci są przyjmowani codziennie w
godzinach od 10 do 13 , O października przedział czasowy będzie jeszcze
poszerzony. Mam nadzieję, że większa dostępność usług stomatologicznych
polepszy stan zdrowia naszych uczniów.
Licząc na owocną współpracę, jeszcze raz pragnę życzyć Państwu wszystkiego
najlepszego z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
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