
 

Drodzy Rodzice,
już w poniedziałek Uczniowie klas 5-8 rozpoczną naukę w nowym budynku. W ciągu
dwóch miesięcy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pracowników Szkoły, Zarządu 
oraz Rodziców udało nam się dokonać niemożliwego. Z olbrzymią radością ogłaszamy, 
że budynek przy ul. Rakowieckiej 32 będzie gotowy na przyjęcie Uczniów już za 3 dni. 
Oczywiście we wrześniu na terenie szkoły będą toczyły się jeszcze prace wykończeniowe,
ale nie powinny one wpłynąć na komfort pracy Dzieci  i Nauczycieli. 
 
 
Za nami wtorkowe "pospolite ruszenie". Działaliście tak sprawnie, że dla czwartkowej
grupy nie zostało nic do zrobienia :-) Akcji  sobotniej jednak nie odwołujemy.  Zabierzcie 
ze sobą ściereczki, gąbki, płyny, wiaderka, miski, szczotki do zamiatania i małe odkurzacze
- już wiemy, że praca "korkuje się" przy podziale sprzętu. 
Przy okazji warto wspomnieć, że do pomocy przy wykończeniu szkoły zgłosiło się 
ponad 80 osób!  Chapeau Bas!
 

 

 
Od Rodziców otrzymaliśmy darowizny na łączną kwotę
ponad 40.000 zł oraz wyposażenie. Dziękujemy!
 
Zebrane środki pieniężne w większości będą przeznaczone
na wyposażenie sal gimnastycznych. Niestety jego koszt
nadal przekracza nasze możliwości (mata tatami i 
materace do sali judo to bardzo duży wydatek), więc jeżeli 
ktoś z Was chciałby dołączyć do grona Darczyńców, 
zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem na Rakowieckiej
(tel. 517-801-309).



 
 

Lista sprzętów, kórych potrzebujemy, cały czas się
kurczy. Pozostało na niej jednak jeszcze trochę
pozycji. Na stronie www naszej szkoły znajdziecie
aktualną listę potrzeb. Zachęcamy do sprawdzenia,
czego jeszcze potrzebujemy.
W tej chwili najbardziej czekamy na ławki
parkowe, mobilne, plastikowe krzesła na
dziedziniec itp. Chcielibyśmy, żeby Uczniowie
mogli jak najlepiej cieszyć się szkolnym terenem.

 Już wkrótce Nauczycielki języków obcych, wspólnie z Dziećmi, będą "tematycznie"
dekorować pracownie językowe. Jeżeli posiadacie w domu poduszki, obrazki, plakaty
itp. związane z Londynem, Nowym Jorkiem, Edynburgiem i ogólnie Hiszpanią oraz
Niemcami, które nie są Wam już potrzebne - przynieście je do szkoły - dekoracje zyskają
"nowe życie" i umilą naukę języków obcych naszej Młodzieży :-)

PRZYPOMINAMY!
Na terenie szkoły oraz w uliczce dojazdowej

do Rakowieckiej 32 NIE MA miejsc parkingowych,
 a ruch samochodów jest tu bardzo utrudniony.  



 

A co na Puławskiej?
Nasza szkoła to nie tylko Rakowiecka. W trakcie wakacji nie zapomnieliśmy o naszej
głównej siedzibie - Puławskiej. W ostatnich tygodniach udało się:
 

 

 

Przypominamy, że rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020 już w poniedziałek:

Puławska rusza o godz. 8.10,
Rakowiecka startuje o godz. 10.20

Do zobaczenia!

We wrześniu w obu lokalizacjach przywitamy nowych Nauczycieli:

Nowi Nauczyciele w szkole

 
 
 

 
Witamy Was serdecznie i życzymy wiele radości i satysfakcji z pracy w naszej Szkole!
 

pomalować ściany w większości sal lekcyjnych,
wyremontować pracownię informatyczną -

sala zyskała nowe podłogi i jasne ściany
wymienić podłogi w części korytarzy i sekretariacie
wyposażyć sale klas 1c i 2a w nowe ławki dla Uczniów
kupić laptopy dla wszystkich Nauczycieli klas 1-3

Na Rakowieckiej będą to:
p. Monika - Nauczycielka fizyki i matematyki
p. Bożena - Nauczycielka chemii
p. Agata - Nauczycielka jęz. hiszpańskiego
p. Asia - Nauczycielka jęz. niemieckiego
p. Justyna - Nauczycielka jęz. angielskiego
p. Teresa - Nauczycielka religii

Na Puławskiej będą to:
p. Ania - Wychowawca klasy 1c
p. Marta - Nauczycielka matematyki 
p. Ania - Nauczycielka jęz. angielskiego
p. Marysia - Nauczycielka jęz. angielskiego
p. Ula - Pani Świetlikowa
p. Marzena - Pani Świetlikowa

W obydwu lokalizacjach jednocześnie powitamy:
p. Kasię - Nauczycielkę jęz. polskiego na Rakowieckiej  oraz etyki na Puławskiej
p. Mariusza - Nauczyciela historii


