
Uwaga Rodzice 
Ogólne informacje o funkcjonowaniu 

szkoły w roku 2014/15. 
 

1. Od września b.r. szkoła będzie funkcjonować w dwóch budynkach: w budynku 

macierzystym przy ul. Strumykowej 21A oraz w budynku Filii przy ul. Topolowej 15, 

2. Z założenia budynek Filii przeznaczony jest dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III. 

Wziąwszy pod uwagę planowaną liczbę uczniów na rok szkolny 2014/15, w budynku 

Szkoły uczyłoby się 27 klas, a w Filii – 37 oddziałów. Aby zniwelować tę różnicę  
i sprawnie zacząć funkcjonować w nowym budynku, zespół kierowniczy podjął decyzję  
o pozostawieniu w roku 2014/15 klas III w budynku przy ul. Strumykowej.  

3. W budynku szkoły zostaną przeprowadzone prace remontowe i adaptacyjne, dostosowujące 

go do nowych warunków funkcjonowania. Zostanie wydzielona sala z matami do zajęć dla 

klas sportowych (zapasy) i innych wg potrzeb. Świetlica będzie miała do dyspozycji dużą 
salę Nr 39. Żywienie i zajęcia sportowe będą odbywały się bez zmian. Klasy III zajmą 3 sale 

w małym skrzydle: 11,13,14.  

4. Organizacja Filii: 

a) Oddziały przedszkolne będą zlokalizowane na parterze szkoły. Warunki będą bardzo 

zbliżone do przedszkolnych: 

• Sale dla dzieci będą wyposażone w meble dostosowane do ich wieku, 

• Przy każdej sali znajduje się łazienka, 

• Posiłki dla dzieci (śniadania, obiady, podwieczorki), będą dostarczane do sal i tam dzieci 

będą je spożywały 

• W ramach zajęć dzieci będą miały zapewnione zajęcia rytmiki i gimnastyki, 

• Praca w oddziałach przedszkolnych będzie odbywała się na 2 zmiany, 

• Szatnie znajdują się w części ogólnej przeznaczonej dla oddziałów przedszkolnych i klas 

I-II, 

• Sale świetlicowe są zlokalizowane również na parterze szkoły, 

• Dzieci będą miały do dyspozycji plac zabaw, wspólnie z dziećmi z klas I-II i świetlicą. 
b) Klasy I-II: 

• Sale lekcyjne dla nich przeznaczone oraz świetlice zlokalizowane są na I i II piętrze, 

• Klasy będą pracowały na 2 zmiany, 

• Szkoła zgłosiła potrzebę instalacji wideodomofonów, wiec jest możliwe, że  

odbieranie dzieci będzie się odbywało z poziomu parteru właśnie przez 

wideodomofony, 

• Dzieci będą miały do dyspozycji salę gimnastyczną, podzieloną na 2 sektory oraz 

boiska,  

• Zajęcia informatyczne będą odbywały się w pracowni komputerowej, 

• Na parterze szkoły usytuowana jest stołówka oraz miejsce na sklepik. Posiłki będą 
dostarczane w formie cateringu, ponieważ szkoła nie jest przystosowana do gotowania 

na miejscu.  

• Na posesji szkoły będzie plac zabaw wspólny dla oddziałów przedszkolnych i klas I-II 

oraz świetlicy. 

Obok posesji szkoły planowane jest utworzenie parkingu dla rodziców. Miejsca parkingowe na 

terenie szkoły przeznaczone są dla pracowników szkoły.  

Z uwagi na duży zakres zmian organizacyjnych czekających nas po wakacjach, proszę 
Państwa Rodziców o wsparcie i życzliwą wyrozumiałość w tym szczególnym czasie. 

 

 

Z poważaniem 

Maria Marciniak-Małetka 

Dyrektor Szkoły  


