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nTo na razie rozgrzewkowa zabawa z pi³k¹.

nBoisko czeka na zawodników.

nKorytarz szkolny po odnowieniu szko³y.

nSzko³a w GoŸdzie to podstawówka, gimnazjum i przedszkole „w jednym”.

Dokoñczenie ze strony 3
W zakres inwestycji
wchodz¹:
1. Remont sali gimnastycznej, w tym remont posadzki, wymiana drabinek
gimnastycznych, wymiana
kompletu sprzêtu do siatkówki, zakup zestawu sprzêtu do tenisa;
2. Wyposa¿enie pracowni
komputerowej i sal dydaktycznych w Publicznym Gimnazjum, w tym zakup zestawów komputerowych wraz z
oprogramowaniem, zakup
projektora multimedialnego,
zakup drukarki sieciowej, budowa sieci komputerowej,
zakup tablic interaktywnych
do sal lekcyjnych (10 zestawów);
3. Wymiana pod³óg w Publicznym Gimnazjum i
przedszkolu;
4. Malowanie sal dydaktycznych w Publicznym Gimnazjum i przedszkolu;
5. Termomodernizacja
budynków szkolnych (Publiczne Gimnazjum, Publiczna Szko³a Podstawowa,
przedszkole);
6. Budowa windy zewnêtrznej przy Publicznym
Gimnazjum.

Projekt przewiduje wymianê parkietu sali gimnastycznej oraz czêœci jej wyposa¿enia. Star¹ posadzkê zast¹piæ ma syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia
sportowa (taraflex). Wierzchnia warstwa jest wykonana z
czystego winylu, œrodek
wzmocniono siatk¹ z w³ókna
szklanego, a warstwa
spodnia (sprê¿ysta) jest z
pianki PCV. Powierzchnia
wyk³adziny jest zabezpieczona przed zabrudzeniami i
zniszczeniami. Ten typ nawierzchni wykorzystywany
na profesjonalnych obiektach sportowych. Gwarantuje on sportowcom sprawne
poruszanie siê po sali (kontrolowany poœlizg, dobra elastycznoœæ powierzchni).
W ramach prac modernizacyjnych planowane jest
zdjêcie i usuniêcie starego
parkietu, rozebranie starych
obudów, drabinek i innych
elementów sta³ych stoj¹cych
na posadzce oraz demonta¿
starego kompletu do siatkówki. Nastêpnie u³o¿ona
zostanie nowa pod³oga sali.
Sala zostanie wyposa¿ona
tak¿e w nowe drabinki gimnastyczne, zestaw do pi³ki

siatkowej oraz zestaw do tenisa.
W miejscu starego, nieu¿ywanego boiska powstanie
nowe boisko wykonane ze
sztucznej trawy. Na boisku
zostan¹
zamontowane
bramki wraz z siatk¹. Bêdzie
ono przeznaczone do gry w
pi³kê no¿n¹.
Wykonanie nawierzchni z
syntetycznej trawy zapewni
u¿ytkownikom bezpieczeñstwo podczas gry w pi³kê poœlizg osi¹gany na tego typu
nawierzchniach zmniejsza
ryzyko skrêcenia czy zwichniêcia stawów oraz zmniejsza skutki upadku. Kolejn¹
zasadnicz¹ zalet¹ zastosowania tego rozwi¹zania jest bardzo niski koszt utrzymania
syntetycznej nawierzchni.
Nawierzchnie tego typu nale¿¹ do grupy bezobs³ugowych - nie wymagaj¹
wa³owania, podlewania, znakowania - malowania linii.
W ramach prac remontowych w budynku gimnazjum
i przedszkola planowana jest
wymiana pod³óg w salach dydaktycznych oraz w holu.
Stara pod³ogê wykonan¹ z
p³ytek PCV zast¹pi wyk³adzina TERKET, o w³aœciwo-

œciach antypoœlizgowych.
Zmniejszy to ryzyko wypadków ruchowych, na jakie s¹
szczególnie nara¿eni uczniowie bawi¹cy siê podczas
przerw na korytarzach.
W celu poprawienia
szczelnoœci cieplnej infrastruktury szkolnej planowane jest ocieplenie budynków
przedszkola, Publicznej
Szko³y Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum. Nastêpnie budynki te zosta³y
otynkowane i wykonano elewacjê zewnêtrzn¹.
W ramach prac ociepleniowych wykonane zosta³y
tak¿e obróbki blacharskie.
Efektem prac bêdzie znaczna
poprawa stanu technicznego
budynków - spadnie przepuszczalnoœæ cieplna œcian
zewnêtrznych, dziêki czemu
w sezonie jesienno-zimowym zmniejsz¹ siê koszty
ogrzewania placówki. Obiekty nie bêd¹ tak¿e nara¿one na
ryzyko nadmiernego nawilgotnienia. Dziêki otynkowaniu budynki szkolne zyskaj¹
nowy, estetyczny wygl¹d.
Wyposa¿enie pracowni
komputerowej obejmuje zakup: zestawów komputerowych wraz z oprogramowa-

nCzêœæ uczniów doje¿d¿a do szko³y jednoœladami.
niem, projektorów multimedialnych, drukarek sieciowych.
W ramach wyposa¿enia
sal dydaktycznych Publicznego Gimnazjum w nowoczesne pomoce dydaktyczne
zostanie zakupione 10 zestawów tablic interaktywnych.
W sk³ad ka¿dego z nich
wejd¹: tablica interaktywna,
stojak do projektora, projektor, pisaki elektryczne, oprogramowanie.
Urz¹dzenia te stanowi¹ w
pe³ni interaktywne narzêdzie
do kontroli i obs³ugi komputera z mo¿liwoœci¹ pracy na
dowolnej aplikacji i nanosze-

nia na nich adnotacji i rysunków. Stwarza to nowe mo¿liwoœci pracy z wykorzystaniem tablicy. £¹cz¹c j¹ w jeden system z komputerem i
projektorem otrzymujemy
potê¿ne narzêdzie, które radykalnie zmienia znaczenie
zajêæ szkolnych. Mo¿na w
prosty i ciekawy sposób
przedstawiæ ca³ej klasie materia³y multimedialne, a w
dowolnej chwili zacz¹æ nanosiæ na nie w³asne uwagi,
adnotacje, rysunki. Stoj¹c
bezpoœrednio przy tablicy
nauczyciel mo¿e prowadziæ
lekcjê, obs³ugiwaæ komputer
i kontrolowaæ pracê uczniów.

