
Od roku szkolnego 2017/2018 do roku 2021 dokonano inwestycji i remontów na 
kwotę ok. 1 400 000 zł: 
 

1. Wybudowano pięć pracowni specjalistycznych 
 

 

 



 

 



 
 

2. Przy współpracy z Radą Rodziców została wybudowana i uruchomiona nowoczesna 
pracownia robotyki, wyposażona w osiem robotów mBot Ranger oraz osiem laptopów 
oraz dodatkowo robot i stanowisko nauczycielskie. Dyrektor był pomysłodawcą 
stworzenia pracowni, bezpośrednio uczestniczył w fazie projektowania i budowy 
pracowni, oraz konfigurował sprzęt komputerowy i roboty do pracy; 

 

 
 



3. We współpracy z Rada rodziców wybudowano i wyposażono w maszyny do szycia 
pracownię krawiecką; 

 

 

 
 



4. Zakupiono tablety oraz specjalny przenośny kufer do wykorzystania podczas zajęć 
edukacyjnych na różnych przedmiotach; 

 

 



 



 
 
 
 
 
5. Pobudowano infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie lekcji ekologicznej 

(profesjonalna stacja meteorologiczna, z której pomiary udostępnione są online na 
stronie szkoły oraz na monitorze w holu szkolnym), na szkole zamontowano system 
paneli słonecznych, których pracę można również obserwować na monitorze, 
zainstalowano zbiornik retencji wody, do szkoły zakupiono 7 zestawów specjalnych 
koszy umożliwiających segregację śmieci a także zakupiono pojemnik w kształcie serca 
do zbiórki nakrętek (dochód na cele charytatywne); 

 



 



 



 



 
 
6. We współpracy z RR zakupiono zestaw ozobotów umożliwiający naukę kodowania 

uczniom z klas młodszych; 
 
 



 
 
 
 
 
 



7. We współpracy z RR wybudowano szkolny ogródek oraz zieloną klasę, gdzie odbywają 
się niektóre lekcje podczas pogodnych dni; 

 

 
 
8. Szkoła corocznie organizuje letnie kolonie krajowe oraz młodzieżowy obóz zagraniczny. 

Organizacją obozów zagranicznych zajmuje się bezpośrednio dyrektor szkoły; 
9. Promowanie szkolnictwa technicznego i branżowego przez organizację w szkole giełdy 

szkół technicznych i branżowych; 
10. Z inicjatywy dyrektora na terenie szkoły oraz osiedla w ramach programu 

partycypacyjnego zostały zbudowane dwa zjazdy liniowe tzw. tyrolki; 
 

 
 



11. Z inicjatywy dyrektora skomputeryzowano bibliotekę, wyposażono bibliotekę w skaner 
kodów kreskowych, a zasoby biblioteczne dostępne są w Internecie. Rozwiązanie 
konfigurował samodzielnie dyrektor szkoły; 

12. W wyniku starań dyrektora Urząd Miasta opracował projekt przebudowy wejścia 
głównego do szkoły oraz budowy boiska do piłki siatkowej plażowej; 

13. Przebudowano stronę BIP, dostosowując ją do obowiązujących aktów prawnych; 
14. Wprowadzono nową instrukcję kancelaryjną; 
15. Wszystkie sale lekcyjne w szkole dyrektor wyposażył w apteczki pierwszej pomocy; 
16. Dyrektor zakupił specjalną szafę w celu bezpiecznego przechowywania odczynników 

chemicznych; 
17. Dyrektor pozyskał środki i zlikwidował niebezpieczne metalowo – szklane konstrukcje w 

pobliżu stołówki i biblioteki które zostały zastąpione lekkimi konstrukcjami; 
18. Wybudowano bezpieczny ciąg pieszy dla uczniów od wejścia bocznego do szkoły; 
19. W ramach bezpieczeństwa cyfrowego szkoła uczestniczy w programie bezpieczni.pl; 
20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom obudowano wszystkie kaloryfery w szkole; 
21. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu o szkoły został wybudowany parking kiss 

and ride; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



22. Wyremontowano natryski na basenie szkolnym, gabinet sp.ds. administracyjnych, pokój 
nauczycielski; 

 

 



 



 
 



23. Wyremontowano 11 łazienek; 
 

 



 



 



 



 
 



24. Wyremontowano wszystkie klatki schodowe; 
 

 

 
25. Wyremontowano elementy basenu takie jak skimer, zakupiono nowe pompy, dokonano 

napraw na kwotę 70 tys. złotych; 
26. Wyremontowano łącznik; 
27. Wyremontowano stołówkę szkolną, zaplecze kuchni; 



 

 

 



 
 

28. Wyremontowano zaplecze techniki; 
29. Przebudowano instalację elektryczną w części szkoły;  
30. Wyremontowano salę gimnastyczną; 
31. Wymieniono ogrodzenie boiska Orlik;  
32. Odmalowano wszystkie drzwi od sal lekcyjnych; 
33.  Wyremontowano piwnice szkolną; 
34.  Wyremontowano ubikacje uczniowskie i nau przy sali wychowania fizycznego; 
 



 



 
 
35. Naprawiono oświetlenie awaryjne na basenie; 
36. Wymieniono oświetlenie na ledowe w kilku salach lekcyjnych;  
37. Wyremontowano 5 sal lekcyjnych; 
 
 



38. Odmalowano boazerię na terenie szkoły;  
39. Wyremontowano świetlicę szkolną; 
 

 

 
 
40. Wymieniono kratki wentylacyjne na zewnętrznej elewacji budynku; 
41. Wybudowano chodnik przed salą gimnastyczną; 



42. Opracowano projekt oraz zrealizowano zagospodarowanie terenu zielonego szkoły; 
 

 



 
 



 
 
43. Poprowadzono instalację elektryczną do dekoracji świątecznych na korytarzach 

szkolnych; 
 

 
 
44. Naprawiono system wentylatorów w kuchni; 



45. Rozbudowano instalację alarmową o basen i nowe pracownie specjalistyczne; 
46. Pobudowano wiaty na rowery; 
 

 



 
 
47. Zakupiono kolumny głośnikowe oraz mikrofony; bezprzewodowe oraz okablowanie do 

nagłaśniania imprez i uroczystości szkolnych; 
48. Zakupiono magnetofony i drukarki; 
49. Z inicjatywy dyrektora wybudowano źródło wody pitnej dla dzieci na korytarzu 

szkolnym; 



 



 
 



50. Plac przed szkołą wyposażono w nowe ławki; 
51. Zakupiono kilka rzutników i telewizorów do sal lekcyjnych; 
52. Zakupiono system nagłośnienia na stołówkę szkolną, łącznik oraz sale gimnastyczną;  
53. Zagospodarowano tablice przy salach lekcyjnych; 
54. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne dla nauczycieli; 
55. Zakupiono kolorofony na występy szkolne; 
56. Zakupiono monitor interaktywny a dwa kolejne pozyskano w ramach akcji Aktywna 

tablica; 
57. Pracownie komputerowe wyposażono w 50 nowych komputerów; 
58. Zakupiono mikroskopy do szkoły; 
59. Zakupiono liczne narzędzia oraz kosiarkę do terenów zielonych; 
60. Z inicjatywy dyrektora zakupiono system wstępu do świetlicy na karty magnetyczne. 

Dyrektor osobiście konfigurował i wdrażał system; 
61. Z inicjatywy dyrektora zakupiono system wstępu do stołówki szkolnej na karty 

magnetyczne. Dyrektor osobiście konfigurował i wdrażał system; 
62. Pozyskano tablicę wyników, którą powieszono na sali gimnastycznej; 
63. Sale lekcyjne wyposażono w nowy sprzęt komputerowy; 
64. Zorganizowano kącik branżowy, czytelniczy oraz kącik Erasmus+; 
65. Pozyskano 30 rowerów dla uczniów + 2 rowery dla nauczycieli; 
 

 
66. Zakupiono dmuchany zamek dużych rozmiarów dla dzieci z klas 1 – 3; 
 
67. Intendenta wyposażono w nowy komputer oraz wdrożono oprogramowanie magazynowe 

w stołówce; 
68. Korytarze wyposażono w wygodne kanapy dla uczniów; 
 



 
 
69. Zakupiono nowy piec kuchenny profesjonalne patelnie, taboret gazowy oraz bemar do 

kuchni szkolnej; 
70. Wymieniono rolety w kilku salach lekcyjnych, a przy współpracy z RR zainstalowano 

nowe rolety we wszystkich klasach lekcyjnych, w których naukę pobierają uczniowie 
klas młodszych; 

71. Zakupiono nowe komputery dla sekretariatu oraz pracowników pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej; 

72. Wymieniono centralę telefoniczna na nową; 
73. Do kilku sal lekcyjnych zakupiono nowe ławki i krzesła; 
74. Pozyskano 40 biurek i foteli dla nauczycieli do sal lekcyjnych; 
75. Zakupiono kilkanaście kamer do nauczania zdalnego; 
76. Przeznaczono znaczne środki finansowe na odnowienie zbiorów biblioteki; 
77. Wdrożono system m – legitymacji. 

78. Wyremontowano i udostępniono salę konferencyjną z funduszy pozyskanych z 
Unii Europejskiej. 

 



 

 
 

 
 
 


