Plany rozwojowe i inwestycyjne Naszej Szkoły
Z niezwykłą przyjemnością oraz radością przekazujemy informację o zbliżającym się wielkimi
krokami zakończeniu rozbudowy Naszej Szkoły! Prace inwestycyjne powoli dobiegają końca, już tylko
ostatnie estetyczne zabiegi oraz wyposażenie sal w podstawowe sprzęty dzieli Nas od
wyczekiwanego „przecięcia wstęgi”. Bardzo się cieszymy, że w zaplanowanym terminie udało nam się
skończyć tę inwestycję. Zgodnie z zapowiedziami już w pierwszych dniach drugiego semestru
przekroczymy po raz pierwszy próg nowej części szkoły oraz naszej wymarzonej hali sportowej!
Po zakończeniu rozbudowy Nasza Szkoła będzie składała się z trzech połączonych ze sobą
segmentów o łącznej powierzchni użytkowej 2 200 m² oraz hali sportowej o powierzchni 650 m².
Rozbudowa szkoły pozwoli Nam na reorganizację pomieszczeń do nauki, stworzenie pracowni
przedmiotowych oraz niezależnych stref dla poszczególnych grup wiekowych uczniów.
Klasy pierwsze i drugie będą zajmowały nadal Świat Malucha, czyli specjalnie dla nich
wybudowane kilka lat temu skrzydło szkoły, z przestronnymi salami oraz częścią sanitarną
przeznaczoną dla dzieci młodszych. Na tym samym poziomie będzie również świetlica z dużą jadalnią.
Od klasy trzeciej uczniowie będą mieli lekcje w dwóch budynkach o jednej nazwie - Świat Nauki.
Świat Nauki będzie się składał z 15 pracowni przedmiotowych, które będą nowocześnie wyposażone,
m.in.: w ekrany interaktywne , tablice suchościeralne oraz pomoce naukowe.
Zmianie ulegnie również organizacja szatni dla uczniów. Klasy młodsze będą miały swoje szafki w
dotychczasowym pomieszczeniu szatni dla klas starszych, a klasy starsze przeniosą się do nowego
budynku. Każdy uczeń będzie posiadał własną, zamykaną na kluczyk metalową szafkę ubraniową.
Oprócz budynku szkolnego będziemy dysponowali własną halą sportową . Przestronna sala
zapewni prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich uczniów od klasy pierwszej do ósmej w
godzinach zajęć lekcyjnych bez żadnych ograniczeń. Powierzchnia hali oraz rodzaj podłoża o
najlepszej jakości pozwala na uprawianie różnorodnych dyscyplin, w tym również grę w tenisa
ziemnego. Stąd kolejna propozycja poszerzenia naszej oferty o Szkółkę Tenisową, która będzie
funkcjonowała po zaspokojeniu wszystkich potrzeb lekcyjnych i pozalekcyjnych szkoły. Z oferty będą
korzystały w pierwszej kolejności na preferencyjnych warunkach Nasze Dzieci. Chcemy, aby służyła
ona Naszym Dzieciom i dawała im możliwość tak bardzo potrzebnej, wielorakiej aktywności
ruchowej. Ze względu na zastosowanie rozwiązania pozwalającego na podnoszenie ścian bocznych
hali – będzie ona również stanowiła w słoneczne dni zadaszone ogromne pomieszczenie, gdzie można
ćwiczyć, bawić się i odpoczywać w cieniu - ale praktycznie na świeżym powietrzu.
Rozbudowa umożliwiła nierealny do tej pory rozwój szkoły w kierunku rozszerzenia oferty o
edukację przedszkolną, tak istotną z punktu widzenia osiągania sukcesów w nauce na etapie szkoły
podstawowej. Jesteśmy przekonane, że bazując na naszych doświadczeniach oraz wiedzy na temat
tego jak przygotować dzieci do wszystkiego co czeka je w szkole, stworzymy niepowtarzalne oddziały
przedszkolne, w których dzieci nie tylko będą szczęśliwe, ale również rozwiną się wykorzystując cały
swój potencjał. Na przedszkole przeznaczymy część parteru szkoły z osobnym wejściem po prawej
stronie budynku głównego. W części przedszkolnej będą pomieszczenia do nauki, zabawy i
wypoczynku, część sanitarna przystosowana do najmłodszych dzieci oraz odrębna szatnia. Wszystko

W czasie wakacji – starsze pomieszczenia szkoły przejdą szereg remontów i działań mających na
celu podwyższenie standardu całego budynku, zaplanowana jest rekultywacja terenu zielonego i
stworzenie nowych rozwiązań rekreacyjnych na wolnym powietrzu a także placu zabaw dla naszych
przedszkolaków.
Zakończenie wszystkich opisanych powyżej prac inwestycyjnych i remontowych oraz rekultywacji
terenów zielonych planowane jest do końca sierpnia 2018 r.
Mając na uwadze powyższe możecie być Państwo spokojni o własne Pociechy, ponieważ szkoła
zapewnia od wielu lat najwyższy poziom nauczania, a teraz również najlepsze warunki lokalowe na
miarę współczesnych wymagań.
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