
REMONT NA RAKOWIECKIEJ

Co  udało  się  zrobić?  * * *   Potrzebne  wsparcie

 

TYLKO DLA OSÓB 
O MOCNYCH NERWACH!

 

ZOBACZ GALERIĘ
ZDJĘĆ ORAZ PLANY

BUDYNKU NA
WWW.SSP26.PL

Drodzy Rodzice i Przyjaciele naszej Szkoły!

Nadeszły wakacje – dla uczniów czas wypoczynku, a dla nas czas bardzo

intensywnych prac w nowym budynku Szkoły. Aktualnie modernizowany jest
funkcjonalny układ pomieszczeń, dostosowywane są instalacje: elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, odnawiane są podłogi. Lada chwila
wymieniane będą stare okna, sale i korytarze zostaną pomalowane, a klatki
schodowe - dostosowane do naszych potrzeb. Planujemy też przeprowadzić
adaptację dziedzińca szkoły (przed budynkiem powstanie strefa wypoczynku

dla dzieci oraz część przeznaczona do parkowania).

To również dzięki Waszemu zaangażowaniu dzieje się teraz tyle dobrego i prace

posuwają się do przodu!

Dlatego chcemy bardzo gorąco podziękować
za okazaną pomoc merytoryczną, rzeczową,
finansową i fizyczną.

To od Was, Rodziców, otrzymaliśmy już m.in.
niezbędne konsultacje prawne, projekt
architektoniczny. Z Waszą pomocą
przewiezione zostało wyposażenie
Terytorium Czeczota. Otrzymaliśmy m.in. meble do sekretariatu, pracowni
fizyczno-chemicznej i informatycznej. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy

efektywnie działać i znacznie ograniczać wydatki związane z przeprowadzką i

remontem.

Choć dzieje się dużo, a zatrudnione ekipy uwijają się jak w ukropie, to do końca prac

adaptacyjnych jest jeszcze daleko. Niedługo muszą rozpocząć się prace

wykończeniowe, tak by jak najlepiej przygotować Szkołę dla naszych Dzieci przed

rozpoczęciem roku szkolnego.

Nowy budynek to aż trzy piętra, 10 sal lekcyjnych, 6 sal językowych,
pracownia informatyczna, plastyczna, fizyczno-chemiczna, biblioteka
oraz strefa cichej pracy, stołówka i szatnie – do zrobienia mamy dużo, 
dlatego prosimy Was o pomoc!

http://ssp26.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=793#gallery/793


Co potrzebne jest najpilniej?

 WYPOSAŻENIE SZKOŁY

- rzutniki z HDMI, laptopy, miniwieże z CD, MP3, USB,
Bluetooth
- wyposażenie stołówki (kubki, sztućce, talerze, krzesła)
- fotele, pufy, lekkie sofy, szafki na buty Trones (IKEA), 
które wykorzystamy na szkolnych korytarzach
 
lub pomoc w uzyskaniu dobrych rabatów na powyższe

PRACA WŁASNA

- pomoc przy montażu oraz ustawieniu mebli 
- prace przy aranżacji dziedzińca
 
Najwięcej pracy czeka nas 
pod koniec wakacji, w ciągu dwóch ostatnich
tygodni sierpnia.

 

DOFINANSOWANIE 

Opcja dla każdego, kto chciałby zostać Sponsorem 
dodatkowego wyposażenia klas lekcyjnych, 
siedzisk, kanap, fototapet i innych „ekstrasów” 
i "fajerwerków", które umilą Dzieciom czas w szkole.
 
 

Jeżeli  zdecydowałeś się na ten rodzaj wsparcia, zrób zdjęcie wyposażenia,
które chcesz przekazać i skontaktuj się z Sekretariatem Szkoły

Wszystkich, którzy zechcą pomóc w ten sposób, zapraszamy do zapisów
poprzez formularz google dostępny ok. 10 sierpnia br.

Przyszłych Sponsorów prosimy o wpłaty na konto Samodzielnego Koła
Terenowego nr 134 STO. Nr konta:  18 1600 1068 0003 0103 1619 6001 
 Tytułem: Darowizna na cele statutowe: remont szkoły.

Każdego, kto chce dołączyć do grona osób, które aktywnie wspierają projekt adaptacji

szkoły, prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły na Puławskiej. Każda osoba i nawet

najmniejsza pomoc mają znaczenie!  

Dziękujemy!

https://ssp26.edupage.org/contact/

