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w Gdyni
APEL
Szanowni

Absolwenci

Gdyńskiej

Trójki,

Drodzy

Rodzice

uczniów

zasiadających obecnie w ławach naszej szkoły, Przyjaciele i Sympatycy Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni:
Od wielu już lat uczniowie naszej szkoły oprócz doskonałych wyników
w nauce, osiąganych dzięki między innymi możliwości korzystania z dobrze
wyposażonego zaplecza dydaktycznego, uzyskują również wspaniałe wyniki
sportowe. Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu kadry wychowania fizycznego
i ciężkiej pracy uczniów. Aby można było osiągać wysokie wyniki sportowe oraz
rywalizować na równi z dziećmi z innych szkół

niezbędny jest sprzęt wraz

z zapleczem. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców i sponsorów szkoły
wyposażenie

utrzymywane jest na odpowiednio wysokim poziomie. Niestety

przestarzała i zużyta infrastruktura sportowa w naszej szkole pozbawia nasze dzieci
równych szans w przygotowaniu się nie tylko do rywalizacji przy okazji licznych
zawodów sportowych, ale przede wszystkim do rozwoju pasji sportowych naszych
uczniów. Zły stan techniczny boisk oraz bieżni położonych na terenie szkoły coraz
częściej jest przyczyną kontuzji, co skutecznie może wykluczać nasze dzieci z życia
sportowego i odbierać chęci do aktywności fizycznej.
Jako Rada Rodziców podjęliśmy zdecydowane działania mające na celu pełne
wsparcie dyrekcji naszej szkoły w projekcie odbudowy infrastruktury sportowej
zgodnej z powszechnie przyjętymi

standardami szkół naszego regionu. Niestety

koszty inwestycji są ogromne, a szkoła nie może liczyć, przynajmniej w jakimś bliżej
określonym terminie, na wsparcie ze strony właściciela, czyli Urzędu Miasta w Gdyni.
Zatem jedynym ratunkiem dla realizacji tego pomysłu jest wsparcie z Państwa strony.
Wszystkim zainteresowanym udzielimy niezbędnych informacji jeśli tylko
zechcą Państwo wesprzeć nasze działania merytorycznie lub w inny sposób,
przybliżając nas do realizacji projektu odbudowy infrastruktury sportowej naszej
szkoły. Zachęcamy do wsparcia w postaci wpłat pieniężnych na ten cel lub
deklarowanie pomocy w postaci dostaw materiałów budowlanych. Wpłat prosimy
dokonywać koniecznie z dopiskiem „darowizna na remont boisk” na konto Rady
Rodziców:
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