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W latach 2000 – 2008 zrealizowano następujące inwestycje 

� Budowa boisk sportowych w Porajowie

� Modernizacja PSP1

� Budowa boisk Sportowych przy PG1

� Przebudowa i wyposaŜenie bloku Ŝywienia przy PSP5

� Wymiana pokrycia dachowego przy PSP5

� Wymiana pokrycia dachowego, naprawa elewacji, brukowanie placu przy ZSEiE

� Wymiana pokrycia dachowego i malowanie elewacji sali gimnastycznej przy PSP 1

� Wykonanie dokumentacji rozbudowy PSP5

�Wykonanie dokumentacji modernizacji PP4

�Wykonanie dokumentacji modernizacji PP5
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3.5.  Rozwijanie międzynarodowej współpracy placówek oświatowych 
oraz wymiany dzieci i młodzieŜy    
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moŜliwości wynikające z autonomii pracy szkoły i jej 
statutowej działalności
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Zdecydowana większość celów zarysowanych w Strategii Rozwoju Oświaty 
na lata 2000 – 2008 została zrealizowana

Jeśli któreś z tych celów nie doczekała się realizacji, najczęściej wynikało to z 
powodów zewnętrznych, takich jak:

• brak odpowiednich regulacji prawnych (działania proeuropejskie)

• zmiana przepisów (stworzenie systemu mierzenia jakości)

• ograniczona ilość środków (brak niektórych inwestycji)

• zmiana polityki w trakcie trwania strategii (odpublicznienie przedszkoli)
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