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IloŚc załączników:

Podpis:.

.....P.,.

W uzupełnieniu do pisma BR.0003.98.2017.IN w sprawie zabezpíeczenia śľodków
finansowych przeznaczoĺych na wyposażenie szkół podstawowych w szafki na podręczniki,

zeszýy i przybory szkolne pľagnę dodaó,

Że uczniowíe klas młodszych w każdej szkole mają

możliwośó pozostawiania książek i przyborów szkolnych w klasach, w których odbywają się

zĄęcia.

Jedynie Szkoła Podstawowa

z

Nľ 2

dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami

moŻlivłościąwstawienia szafek dla klas staľszych. Istniej e zapotzebowanie na

w

cenie 2.260,00 zł. Kwota 15.820

zł zostanie pokľýa z

7 szafęk

dochodów uzyskanych

z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły.
W Szkołach Podstawovwch Nr 4, 6, 7 istnieje możliwośó pozostawiania podľęczników

i pľzyborów szkolnych. W Szkole Podstawowej Nr 1 wstawienie szafek wíązaŁoby się z ich
ustawieniem

na

koľytaľzach, co ogľaniczyłoby wolną powieľzchnię i wpłynęłoby

niekorzystnie na bezpieczeństwo podczas pÍzerw. Należy wziąć pod uwagę, że uczniowie
korzystają

w

domu

i

z jednego daľmowego kompletu podľęcznikőw i z uwagi na potrzebę
pľzygotowywanie się do zEęć:

- ani

nauki

uczniowię klas staľszych, ani rodzice

nie zgłaszali takiej potľzeby. W Szkole Podstawowej Nr 3 nie ma możliwościwstawienia

ponad 700 szafek dla uczniów. KaŻda ze ściankorytarza to okna, drzwi, windy

i

niewystaľczająca wolna powierzchnia do postawienia szafek

ze względu na wymogi

się to ze znacznym ograniczeniem powierzchni korýaruy
szkole tej uczniowie klas staľszych powinni ustalać z na:uczycielami

bezpieczenstwa, wiązaŁoby

szkolnych.

w

przedmiotów,

z

jakich książek będą korzystać,

pozostawienia podľęczników w salach lekcyjnych.

co

oznacza,

że istnieje

możliwośó

Mimo cennej inicjatywy, możliwościumieszczenia szafek szkolnych

-

według

infoľmacji podanych przez Dyľektorów miejskich szkół _ są ogľaniczone. Kwestia organizacji
pľacy szkoły w tym względzie naleŻy do kierującego placówką.

up Pľczyc1enta Miasta.
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