PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze
zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.
225 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.),
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej
 Program Wychowawczy
 Program Profilaktyki

DYDAKTYKA

Lp.

Sposób realizacji

Zadanie

1. 1 Przydział zadań dydaktycznych na
rok szkolny 2016/2017



2. 2 Przygotowanie planów działania
zespołów zadaniowych Rady
Pedagogicznej oraz realizacja tych
zadań.







3. 3 Posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 Posiedzenia stałe:
1. Programowa
2. Klasyfikacja za I półrocze

Przydział zadań poszczególnym nauczycielom,

Posiedzenia zespołu do spraw rozwoju szkoły,
Posiedzenia zespołu do spraw egzaminów zewnętrznych,
Posiedzenia zespołu do spraw wychowania,
Posiedzenia zespołu do spraw promocji szkoły,
Posiedzenia zespołu do spraw analiz oświatowych,
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Odpowiedzialny

Termin

Dyrektor Szkoły

IX

Liderzy zespołów
Nauczyciele

IX

Dyrektor Szkoły
Nauczyciele

IX- VI

1

3. Analiza pracy za I półrocze,
4. Klasyfikacja za II półrocze,
5. Analiza pracy za II półrocze,
6. 4 Aktualizowanie szkolnego zestawu
programów nauczania.









7. 5 Aktualizowanie Wewnątrzszkolnych
Zasad Oceniania i Przedmiotowych
Zasad Oceniania.

8. 6 Zapoznanie uczniów i rodziców z
wymaganiami edukacyjnymi,
Statutem Szkoły, Programem
Wychowawczym, Programem
Profilaktyki, WZO.
9. 7 Diagnozowanie potrzeb klientów
szkoły.





Ewaluacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Przedmiotowych
Zasad Oceniania.
Opracowanie i analiza wniosków z ewaluacji,
Przedstawienie WZO I PZO do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej,



Lekcje do dyspozycji wychowawcy i spotkania z rodzicami,




10.

Diagnozowanie potrzeb klasy dla
uczniów z autyzmem.
11. 8 Dbałość o efekty kształcenia.

Ewaluacja programów nauczania stosowanych w roku szkolnym
2015/2016
Diagnozowanie wstępne ucznia klasy I,
Analiza indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia,
opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych
Analiza treści programowych pod względem IPET- ów.
Dostosowanie programów do wymagań zawartych w podstawie
programowej,
Opracowanie planów wynikowych na podstawie wybranych programów
i dostosowanie ich do potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, ( IPET)
Posiedzenia zespołów przedmiotowych:









Badanie oczekiwań rodziców uczniów rozpoczynających naukę w szkole
( ankieta)
Zbieranie opinii rodziców o szkole ( spotkania, rozmowy)
Badanie oczekiwań rodziców,
Analiza potrzeb i możliwości szkoły,
doskonalenie efektów procesu dydaktycznego, w standardach:
CZYTANIE, ROZUMOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI,
PISANIE ze szczególnym uwzględnieniem: WYKORZYSTANIA
WIADOMOŚCI w PRAKTYCE.
kształcenie i doskonalenie umiejętności kluczowych,
korelacja działań uwzględniających program nauczania, standardy
wymagań i kompetencje kluczowe wszystkich nauczycieli,
zmniejszenie liczby uczniów mających bardzo niskie wyniki egzaminu

Wychowawcy,
Nauczyciele uczący danego
przedmiotu,
IX
Przewodniczący zespołów
przedmiotowych

Katarzyna Doktor
nauczyciele,

IX

Dyrektor
Dyrekcja, Pedagog,
Nauczyciele wychowawcy

IX/X

Zespół do spraw rozwoju
szkoły

X/XI

Dyrekcja
Nauczyciele uczący w klasie

IX/XI

Dyrekcja
Nauczyciele teoretycznych
przedmiotów zawodowych
i zajęć praktycznych
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Rok
szkolny
2016/2017

2

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zwiększenie liczby uczniów
z najwyższymi wynikami,
 stosowanie przemyślanych i trafnych metod i form nauczania,
 rzetelna realizacja podstawy programowej,
 dobór treści programowych służących wszechstronnemu rozwojowi
ucznia, indywidualizacja nauczania,
 świadome działanie n – li, rodziców i uczniów w zakresie skuteczności
działań dydaktycznych i wychowawczych, które wpłyną na sukcesy
uczniów i zminimalizują dydaktyczne porażki,
 doskonalenie metod nauczania n – li poprzez podnoszenie kwalifikacji,
udział czynny w pracach zespołów przedmiotowych,
 systematyczne śledzenie i analizowanie skuteczności podjętych działań
oraz wyciąganie wniosków i ewaluacja owych działań
 systematyczne i konsekwentne wprowadzanie zmian w pracy
dydaktycznej, wychowawczej w celu poprawy wyników nauczania,
 pedagogizacja rodziców, uświadomienie im potrzeby ścisłej współpracy
„szkoły” i „domu” w celu osiągnięcia lepszych wyników,
 Udział młodzieży w konkursach, olimpiadach szkolnych i
międzyszkolnych,
 Edukacja teatralna i filmowa,
 Wyjścia z młodzieżą - kino, teatr, filharmonia
 Pokazy znanych, wartościowych, filmów,
 Spotkania z ludźmi kultury, artystami
12. 9 Stworzenie uczniowi warunków do
lepszego przyswajania wiedzy.












systematyczne przygotowanie się nauczyciela do każdej lekcji oraz
ustawiczne śledzenie i wprowadzanie nowości pedagogicznych do
procesu lekcyjnego, gdyż nie może być mowy o aktywności uczniów
bez wcześniejszej aktywności nauczyciela;
budzenie u uczniów zapału do poszukiwań, których celem jest
odkrywanie i zdobywanie wiadomości;
uczenie umiejętności wiązania posiadanych wiadomości z wiedzą już
zdobytą;
wytwarzanie w klasie chęci poszukiwania i uzupełniania wiedzy;
wykorzystanie dyspozycji psycho - społecznej dziecka, jego
zainteresowań i dążeń do samorządności dla potrzeb nauczania i
wychowania.
indywidualizowanie pracy na zajęciach szkolnych,
praca z uczniem słabym i uczniem zdolnym,
systematyczne ocenianie ucznia, stosowanie elementów oceniania
kształtującego, udzielanie informacji zwrotnej,
wspieranie ucznia w dążeniu do osiągnięcia niezbędnych umiejętności
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zawodowych,
aktywizowanie ucznia w procesie uczenia,
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych,
Opracowanie działań naprawczych,
Badanie osiągnięć edukacyjnych ucznia ( testy, zestawy zadań)

13. 1 Badanie skuteczności działań szkoły
0na polu kształcenia.






14.



prowadzenie stosownej dokumentacji rejestrującej realizacje
podstawy programowej,



Zapoznanie uczniów i rodziców z aktualnymi przepisami oraz
organizacją egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
Zapoznanie uczniów i rodziców z przebiegiem i sposobem
przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie,
Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie,
Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie,
Popularyzowanie konkursów zawodowych i rywalizacji o tytuł
„Najsprawniejszy w zawodzie”
Spotkania z pracownikami Miejskiego Urzędu Pracy oraz Państwowej
Inspekcji Pracy,
Testy sprawdzające umiejętności zawodowe ( egzaminy próbne),
Organizowanie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
wdrożenie w szkole programu promującego szkołę bez zjawisk takich
jak: przemoc fizyczna i psychiczna, uzależnienia, lekceważenie
obowiązków szkolnych, wagary, wulgaryzmy, brak kultury słowa, stroju
i zachowania.
dopracowanie form egzekwowania zakazu używania telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec kolegów, rodziców,
osób starszych,
akcentowanie przestrzegania w grupie prawidłowych zasad współżycia
poprzez uczenie współpracy, negocjacji, sposobów rozwiązywania
konfliktów,
wypracowanie jednolitych konsekwencji w stosunku do uczniów
łamiących regulamin szkoły ,
zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie w czasie uroczystości

Monitorowanie realizacji podstawy
programowej.

15. 1 Przygotowanie uczniów do
1egzaminów zewnętrznych.











16. 1
2


Podniesienie bezpieczeństwa
uczniów w szkole






Zespół do spraw egzaminów
zewnętrznych,
Nauczyciele teoretycznych i
praktycznych przedmiotów
zawodowych
Dyrekcja szkoły

Rok
szkolny
2016/2017
Rok
szkolny
2016/2017

Dyrekcja
Kierownik szkolenia
praktycznego,

Nauczyciele teoretycznych i
praktycznych przedmiotów
zawodowych
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17. 1 Prowadzenie biblioteki jako
3integralnej części dydaktycznego
warsztatu szkoły.

18. 1 Wykorzystanie technologii
4informacyjnej w praktyce szkolnej.

19. 1Promocja szkoły

1.

szkolnych (apele, dyskoteki, wycieczki),
reprezentowanie szkoły na zawodach, konkursach, uroczystościach na
różnym szczeblu,

Strategia pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia
zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym,
Poszerzenie monitoringu szkolnego, egzekwowanie zakazu
opuszczania budynku szkoły przez uczniów w trakcie przerw,

 Spotkania informacyjne dla rodziców,
 Spotkania informacyjne dla uczniów,
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.
 Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za
pomocą warsztatu informacyjnego biblioteki( książki, czasopisma,
internet)
 Doradztwo w wyborach czytelniczych
 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych- pisma fachowe
związane z nauczanym zawodem
 Wdrażanie do pracy z książką i innymi dokumentami
 Działalność informacyjna w bibliotece
 Sukcesywne wzbogacanie księgozbioru
 Uczenie młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury:
 Wzbogacanie literatury z dziedziny: teatr, film, sztuki piękne,
 Udział biblioteki w wydarzeniach z życia szkoły- zgodnie z kalendarzem
imprez szkolnych.
 Udział w konkursach szkolnych ( wyszukiwanie literatury)
 Organizacja kącika nowości czytelniczych,
 Głośne czytanie wybranych książek młodzieżowych ( raz w miesiącu),
 Pomoc w odrabianiu zadań domowych,
 Współpraca i innymi bibliotekami,
 Lekcje biblioteczne,
 Przeprowadzanie zabaw i ćwiczeń czytelniczych,
 Różnicowanie pracy biblioteki szkolnej pod kątem ucznia zdolnego i
wymagającego większej uwagi ( autyzm).







Aktualizowanie szkolnej strony www.zsz5.bydgoszcz.pl
Aktualizowanie prezentacji multimedialnej szkoły, filmu o szkole,
Komputer z dostępem do internetu w każdej klasie,
Tablice multimedialne w każdej klasie,
Komputery dla uczniów z autyzmem,
Powołanie komitetu ds. nadania imienia szkole,

Nauczyciel bibliotekarz

Rok
szkolny
2016/2017

Administrator szkolnej
strony internetowej
Lucyna Kociołek,
Dyrekcja

Rok
szkolny
2016/2017

Dyrekcja szkoły

Rok
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Promocja szkoły na stronie www,
Współpraca ze Stowarzyszeniem Artystów- Plastyków Bydgoskich,
Nawiązanie współpracy z mediami,
Udział w Targach Edukacyjnych,
Dni Otwarte Szkoły,
Szersza współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym,
Promowanie szkoły poprzez warsztaty zawodoznawcze ( oferta dla
gimnazjów),

Nauczyciele

szkolny
2016/2017

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI
20. 1 Wewnątrzszkolne Doskonalenie
5Nauczycieli

21. 1 Rozwój zawodowy nauczyciela
6








Przygotowanie planu WDN,
Organizowanie rad szkoleniowych,
Praca zespołów samokształceniowych,
Współpraca opiekunów stażu i nauczycieli stażystów,
Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
Realizacja planów rozwoju nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy,
Studia uzupełniające kwalifikacje i studia podyplomowe,
Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela podnoszącego kwalifikacje
zawodowe
 Poradnictwo w wyszukiwaniu literatury metodycznej i naukowej,
 Gromadzenie materiałów dotyczących reformy oświaty,




Lucyna Kociołek- Lider WDN
Nauczyciele
Nauczyciele dyplomowani i
stażyści,
Dyrekcja
Nauczyciele

Rok
szkolny
2016/2017
Rok
szkolny
2016/2017

Nauczyciel bibliotekarz

WYCHOWANIE
22. 1 Aktualizowanie programu
7wychowawczego.

23. 1 Opracowanie programu
8wychowawcy klasowego.

24. 1 Aktualizowanie programu
9profilaktyki.














Ewaluacja programu wychowawczego,
Opracowanie wniosków, analiza wniosków,
Aktualizacja Programu Wychowawczego- dostosowanie do zmieniających się
aktów prawnych,
Realizacja zadań programu wychowawczego szkoły,
Ewaluacja programu wychowawcy klasowego,
Przedstawienie programu rodzicom na zebraniach w celu jego opiniowania i
wprowadzenia poprawek sugerowanych przez rodziców,
Założenie i prowadzenie teczek wychowawcy klasy,
Ewaluacja programu profilaktyki z roku 2015/2016,
Opracowanie wniosków oraz działań naprawczych,
Naniesienie niezbędnych poprawek,
Zatwierdzenie programu do realizacji na radzie pedagogicznej,
Pozyskiwanie materiałów niezbędnych do realizacji programu profilaktyki,
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Zespół do spraw
wychowania

Rok szkolny
2016/2017

Nauczyciele
wychowawcy

IX
X
Rok szkolny
2016/2017

Nauczyciele

IX

Nauczyciel
bibliotekarz

Rok szkolny
2016/2017
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25. 2 Edukacja pedagogiczna rodziców.
0

26. 2 Wychowanie patriotyczne i
1obywatelskie.

27. 2 Kształcenie postaw
2prospołecznych wśród młodzieży
szkolnej

28. 2 Szkoła jako miejsce nauki
3młodzieży niepełnosprawnej.




Opracowanie tematyki spotkań z rodzicami,
Realizacja tematów pedagogizacyjnych na spotkaniach pedagoga z rodzicami,
bądź na spotkaniach w poszczególnych klasach:
- Nierealizowanie obowiązku szkolnego i jego konsekwencje ( procedury)
- Przyczyny i sposoby pokonywania trudności wychowawczych.
- Zdrowy styl życia a zdrowie psychiczne.
- O szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do
uzależnienia.
- Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.
- Jak radzić sobie z agresja.
 Aktywizowanie rodziców do współpracy z wychowawcą i pedagogiem;
 Usprawnienie systemu przepływu informacji między szkołą i
rodzicami,
 Zacieśnienie więzi międzyludzkich skłaniających rodziców do
odwiedzania szkoły
 Apele okolicznościowe ( Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja,
Wyzwolenie Bydgoszczy)
 Wycieczki do: Muzeum Wojska Polskiego, Barka Lemara, Stary Rynek,
 Spotkania z zaproszonymi gośćmi: Kombatanci Wojenni, Żołnierze
 Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe naszego regionu- „Nasze małe
ojczyzny- międzyszkolny turniej regionów”, Działalność Szkolnego Klubu
Miłośników Miasta Bydgoszczy, 600- lecie Miasta Bydgoszczy,
 tematyczne gazetki ścienne,
 Konkurs wiedzy o Bydgoszczy,
 Nauka wszystkich zwrotek hymnu państwowego,
 referaty na lekcjach WOS związane z postawą patriotyczną i obowiązkami
obywatelskimi,
 Uczestnictwo uczniów w panelowych dyskusjach organizowanych przez
KPSW " Odpowiedzialność obywatelska"
 Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta
 Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt
państwowych,
 Rozwijanie samorządności uczniowskiej,
 Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego,
 Aktywne uczestniczenie samorządu szkolnego w życiu szkoły,
organizowanie imprez szkolnych
 Zwiększenie wpływu samorządu uczniowskiego na życie szkoły,
 Zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi niepełnosprawnych ( pogadanki)
 Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
poprzez udział w uroczystościach szkolnych,

Pedagog szkolny
Nauczyciele
wychowawcy

Alina Kuźniewska,
Krzysztof Biniecki,
Nauczyciele j.
polskiego, inni,

Opiekunowie
samorządu szkolnego
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29. 2 Tworzenie warunków zdrowej,
4bezpiecznej i higienicznej pracy.






30. 2 Przeciwdziałanie niedostosowaniu
5społecznemu i demoralizacji.















31. 2 Wzbogacenie oferty zajęć
6pozalekcyjnych i
rewalidacyjnych.






Dbałość o bazę szkoły(dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
ruchowo)
Dostosowanie egzaminów do niepełnosprawności ucznia,

Dbałość o obiekty szkolne, ich wyposażenie oraz organizację zajęć
odpowiadającą wymogom BHP,
Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń oraz podejmowanie działań
zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy,
Zapewnienie właściwej opieki wszystkim uczniom podczas zajęć
organizowanych przez szkołę,
Diagnozowanie potrzeb ucznia w zakresie bezpieczeństwa psychicznego i
fizycznego,
Przestrzeganie higieny pracy ucznia,
Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie ( szkolenia)
Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
Realizacja założeń programu prozdrowotnego
Ustalenie liczby uczniów w trudnej sytuacji materialnej i losowej, z rodzin
patologicznych,
 Prowadzenie przez pedagoga i dyrekcję dokumentacji pozwalającej
na diagnozowanie trudnych sytuacji i problemów wychowawczych,
 Sprawozdania pedagoga szkolnego na temat problemów wynikłych w
czasie roku szkolnego i poczynione działania naprawcze,
Zapewnienie opieki wychowawczej i pomocy w miarę możliwości szkoły,
Działania zaradcze w stosunku do uczniów zagrożonych demoralizacją,
Przeciwdziałanie rosnącej absencji uczniów na zajęciach,
Przeciwdziałanie rozwojowi postaw agresywnych,
Arteterapia- warsztaty terapeutyczne
Tworzenie przyjaznego klimatu w szkole- „Tydzień kolorów”
„ Uśmiechnij się z PCK”
Zapoznanie uczniów i rodziców z aktami prawnymi dotyczącymi wychowania
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Pogadanki na temat spożywania alkoholu z przedstawicielami BORP-y,
Współpraca z kuratorami sądowymi,
Zróżnicowanie i dostosowanie do orzeczeń z PPP oferty zajęć pozalekcyjnych
i rewalidacyjnych,
Propagowanie oferty wśród rodziców,

Kierownik szkolenia
praktycznego

Dyrekcja
Szkolny Specjalista od
spraw BHP- Piotr
Wicher
Nauczyciele

Rok szkolny
2016/2017

Kierownik szkolenia
praktycznego
Pielęgniarka szkolna
Szkolne Koło PCK
Pedagog szkolny i
Zespół do spraw
wychowania

Wychowawcy klas
Nauczyciele

Anna Laszczkowska,
Lucyna Kociołek

Rok szkolny
2016/2017

Katarzyna Doktor
Pedagog szkolny

Nauczyciele
Pedagog
Psycholog

Rok szkolny
2016/2017

OPIEKA
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32. 2 Zapewnienie pomocy pedagoga szkolnego
7
33. 2 Zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa na terenie
8szkoły podczas przerw
34. 2 Akcje dożywiania młodzieży
9



Według planu pracy pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny



Zorganizowanie dyżurów nauczycieli i dyżurów
uczniowskich,
Zorganizowanie obiadów dla potrzebującej młodzieży,
Zapewnienie możliwości wypicia ciepłego napoju w okresie
zimowym,
Organizowanie pomocy przez Szkolne Koło PCK ( Dzień
Walki z Głodem- 16. X)
Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie procedury
przeprowadzania ewakuacji,
Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania na wypadek
zagrożenia,
Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji,

Dyrekcja szkoły





35. 3 Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w
0przypadku zagrożenia



Pedagog szkolny
Opiekun Szkolnego
Koła PCK

Rok szkolny
2016/2017
Rok szkolny
2016/2017
Rok szkolny
2016/2017

Dyrekcja
Specjalista od spraw
BHP
OKB

IX/X/V

Dyrekcja szkoły

Rok szkolny
2016/2017

Dyrekcja szkoły

Rok szkolny
2016/2017



Zakup pomocy dydaktycznych,
Organizacja pracowni biologii i chemii,
Uzupełnianie wyposażenia klasopracowni- tablice
multimedialne, rzutniki multimedialne….,
Remont pracowni zawodowych,( zgodnie z projektem z UE)
Malowanie ścian i remont w salach dydaktycznych - według
potrzeb,
Dbałość o zieleń w klasach i wokół szkoły,








Modernizacja monitoringu wizyjnego- zakup 2 kamer,
Doprowadzenie monitoringu do bramy wjazdowej,
Montaż automatycznej bramy wjazdowej,
Wyrównanie i wybrukowanie parkingu szkoły,
Naprawa kominów wentylacyjnych,
Remont korytarzy,

Dyrekcja szkoły

Rok szkolny
2016/2017




BAZA SZKOŁY
36. 3 Dostosowywanie wyposażenia pracowni do
1obowiązujących standardów

37. 3 Odnawianie i upiększanie pomieszczeń szkoły
3

38.

Dbałość o budynek szkoły
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