
Działania zaplanowane, podjęte i wykonane przez dyrektora SP-23 
w okresie od 01.06.2006r. do 12.03.2010r.   

w obszarze „Organizacja i Zarządzanie”. 
 

 Utworzono klasę sportową „Szermierczo – koszykarską”. Dzięki temu 
współpracujemy z klubem szermierczym „Kolejarz”, który wyposaża 
uczniów w stroje i sprzęt potrzebny do uprawiania tej dziedziny sportu. 

 

 Powstał w szkole punkt przedszkolny, dla dzieci 3-5 letnich, w ramach 
alternatywnych form edukacji przedszkolnej, prowadzonej przez  

     „Fundację dla Przyszłości” – Familijny Wrocław. 
 

 Powstała pracownia informatyczna dla uczniów klas 0-3 (komputery 
10.619,00zł).Tym samym w szkole funkcjonują dwie pracownie 
komputerowe, które zostały wyremontowane i wyposażone w nowe stoły i 
krzesła obrotowe (1.440,00zł.) 

 

 Zakupiono i zamontowano w obu budynkach monitoring wizyjny 
(25.062,57zł). 

 

 Wymieniono wszystkie okna w budynku przy ul. Pawiej, a częściowo w 
drugim budynku (pozostały do wymiany okna na sali gimnastycznej), 
(159.308,40zł). 

 

 Powstała Izba Tradycji (1.980,00zł). 
 

 Pokój nauczycielski w budynku  przy ul. Przystankowej został wymalowany 
i wyposażony w nowe meble (szafki i wieszaki 1.980,00zł), a w obu 
budynkach pokoje nauczycielskie zostały wyposażone w kserokopiarkę, 
komputer i drukarkę (5.794,00zł). 

 

 Wymieniono na nową centralę telefoniczną (3.172,00zł). 
 

 Zakupiono i zawieszono na korytarzach i w jednym pokoju nauczycielskim, 
duże tablice korkowe (1.230,00zł). 

 

 Czytelnia została wyremontowana i wyposażona w nowe stoliki, krzesełka 
(5.750,00zł) i 8 komputerów oraz urządzenie 3w1 (kserokopiarka, komputer i 
drukarka). Tym samym powstała biblioteka multimedialna z odpowiednim 
oprogramowaniem (16.098,58zł). 

 

 Zakupiono 38 osłon na konstrukcje metalowe na sali gimnastycznej 
(6.175,00zł). 

 

 Wymalowano sale gimnastyczne w obu budynkach (9.870,00zł). 
 

 Zakupiono słupy do gry w piłkę siatkową – na sali gimnastycznej 
(2.172,00zł). 



 

 Wyremontowano  i wyposażono w nowe meble:  
- świetlicę (2.606,00zł) 
- księgowość (2.080,00zł) 
- a do pracowni technicznej zakupiono nowe krzesła i wycyklinowano stoły 
 (6.692,00zł). 

 Zakupiono gabloty na puchary i sztandar (2.074,00zł). 
 

 Na schodach zamontowano paski antypoślizgowe. 
 

 Utworzono jadalnię (zakup stolików i krzesełek, wykafelkowanie podłogi, 
pomalowanie ścian) (1.500,00zł). 

 

 Wymieniono na nowe stoliki i krzesła dla uczniów w większości sal (zostały 
nie wymienione tylko w 2 z 14 sal) (27.398,00zł). 

 

 Wyremontowano szatnie w budynku szkoły: zamontowano 350 nowych 
wieszaków, postawiono ściankę działową (2.800,00zł). 

 

 Ocieplono i wymalowano strych, przeprowadzono kable elektryczne 
(39.999,90zł). 

 

 Wyremontowano korytarz łączący klatkę schodową ze strychem (4.880,00zł) 
 

 Przeprowadzono płukanie kaloryferów w obu budynkach szkoły. Częściowo 
wymieniono  zawory na kaloryferach (3.500,00zł). 

 

 Wymieniono wszystkie słuchawki w pracowni językowej (880,00zł). 
 

 Zakupiono: 
- rzutnik multimedialny (2.806,00zł),  
- aparat fotograficzny (795,00zł),  
- telewizor + DVD (1.079,00zł),  
- mikrofony (878,00zł) 
- 4 radiomagnetofony (1.335,00zł) 
- dyktafon (197,00zł). 
 

 Wymalowano wszystkie korytarze w budynku szkoły przy ul. Pawiej, 
częściowo w budynku przy ul. Przystankowej. 

 

 Wymieniono słabe i stare komputery na nowsze, około 15 sztuk 
(13.533,00zł). 

 

 Dwukrotnie odkurzano metalowe ożebrowanie zawieszone pod sufitem sali 
gimnastycznej (6.000,00zł.) 

 

 Zakup tablic szkolnych „Tryptyk” - 4sztuki (2.720,00zł). 
 



 Wymiana podłogi w sali nr 4 w budynku przy ul. Przystankowej 
(2.800,00zł). 

 

 Malowanie-odnawianie ścian budynku szkoły od zewnątrz((malowanie 
ściany podjazdu i ścian budynku) (200,00zł). 

 

 Wymalowanie klasy „0”, wyposażenie w stoliki, krzesełka i szafki 
(3.000,00zł). 

 

 Uszczelnianie przewodu dymowego (4.100,00zł). 
 

 Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej. 
 

 Wymiana pojedynczych kaloryferów (korytarz, biblioteka) (3.500,00zł). 
 

 Naprawa pieca gazowego, wymiana pieca węglowego. 
 

 Czyszczenie rynien oraz spustów odbierających wodę (1.500,00zł). 
 

 Zakup wykładziny do gabinetu pielęgniarki. 
 

 Zakup i montaż taśm odblaskowych na schodach na parterze oraz na 
schodach na salę gimnastyczną. 

 

 Prześwietlenie drzew na boisku szkolnym. 
 

 Zakup map geograficznych i historycznych (1.500,00zł). 
 

 Systematyczne wzbogacanie księgozbioru w bibliotece szkolnej (zakup 
słowników, encyklopedii, lektur, literatury fachowej dla nauczycieli) 
(zwiększenie wartości o 7.795,00zł).  

 

 Prenumerata czasopism dla dzieci i nauczycieli (kwartalnie na kwotę 
350,00zł). 

 

 Zakup kompletu „bulle” na zajęcia pozalekcyjne (267,00zł). 
 

 Wyposażenie szkoły w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne typu: plansze 
do nauki języka angielskiego czy kształcenia zintegrowanego. 

 

 Wyposażenie świetlicy w gry planszowe, zabawki, dywaniki edukacyjne 
(2.000,00zł). 

 

 Wyposażenie oddziału przedszkolnego w gry, zabawki (1.500,00zł). 
 

 Zakup programów komputerowych np. „6+” do wypisywania świadectw 
szkolnych czy  „MOL” do prowadzenia księgozbioru w formie 
elektronicznej, „Encyklopedie i słowniki” do czytelni multimedialnej… (od 
2006r. wartość programów zwiększyła się o 4.900,00zł). 

 



 Wymalowanie sekretariatu szkolnego oraz częściowe wymalowanie gabinetu 
Dyrektora (200,00zł). 

 

 Zamontowanie krat na drzwiach w pracowni informatycznej klas 0-3 
(1.830,00zł). 

 

 Wymiana drzwi wejściowych, 2szt., ul. Pawia + montaż krat na drzwiach od 
strony boiska (10.000,00zł). 

 

 Montaż kraty otwieranej do przyziemia, ul. Przystankowa (1.830,00zł). 
 
 
 

Lucyna Cempel 
Dyrektor SP-23 

 


