Warszawa, 6 września 2019 r.
Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!
Po dzisiejszym szczegółowym przeglądzie Szkoły, podjęłam decyzję, że Szkoła może podjąć pracę
od poniedziałku, 9 września 2019 r. W sobotę i niedzielę będą prowadzone intensywne prace
ekipy sprzątającej.
Prace remontowe nie są całkowicie zakończone, jednak ich dalszy ciąg, przewidziany na
wrzesień, nie powinien zagrozić bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli. Prace te, w mojej ocenie,
nie powinny już być tak inwazyjne, jak przed wakacjami. Proszę o zgłaszanie zauważonych
usterek, czy też niedogodności, ale proszę też o zrozumienie sytuacji. Termomodernizacja musi
być zakończona, a jesteśmy już na jej ostatnim etapie. Dołożymy wszelkich starań, aby prace były
dobrze zorganizowane,
Warto wymienić przeprowadzone prace, które z całą pewnością mają wielkie znaczenie dla
dalszego rozwoju naszej Szkoły:


wymiana instalacji grzewczej, łącznie z węzłem;



wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami i elektronicznym sterowaniem;



montaż nowoczesnych okien o wysokich parametrach izolacyjnych, w tym antywłamaniowych,
wymiana drzwi zewnętrznych;



remont wentylacji;



ocieplenie
budynku,
nowa elewacja.
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Informacje szczegółowe
1. Z powodu trwających prac i ruchu ekip remontowych, nadal będą niedostępne szkolne
parkingi. Dotyczy to także parkingu służbowego z tyłu Szkoły. Prosimy
o uwzględnienie tego przy dojazdach.
2. Na dzień dzisiejszy nie dopuszczono do użytku Sali Gimnastycznej, Sali nr 9 i Biblioteki, ze
względu na trwające prace. Do pomieszceń tych nie mają dostępu uczniowie.
3. Sukcesywnie będzie montowany wcześniej zdjęty sprzęt elektroniczny (tablice, monitory
itp.). Nowy Internet na łączu światłowodowym jeszcze nie funkcjonuje. Obecnie brak
końcowego oprzyrządowania. Potrzebne są dodatkowe środki finansowe.
4. Nie dopuszcza się do użytku placu zabaw oraz boiska z powodu braku możliwości
przeprowadzenia konserwacji zieleni oraz niezakończonych prac.
5. Nie zakończono prac przy nowym wejściu do Szkoły od strony szatni. Nadal wszyscy
wchodzą przez hall główny.
6. Schody od strony Wisłostrady zostały już otwarte po remoncie. Nadal trwa remont
skarpy, płotu oraz nowego terenu dla uczniów za Salą Gimnastyczną (z tyłu Szkoły)
- ta część prac jest realizowana poza Termomodernizacją.
Jestem przekonana, że będę mogła przekazywać coraz lepsze wiadomości dotyczące stanu
Szkoły. Życzę wszystkim dobrego roku szkolnego 2019/2020.
Dyrektor Szkoły Hanna Sawicka

