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Zespół Szkolno–Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice 

Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie 
  

Podczas wakacji dokonano generalnego remontu toalet w szkole. Stare płytki 
zastąpiły nowe, a zużyte urządzenia sanitarne zastąpiono nowoczesnymi ubikacja-
mi, umywalkami oraz kranami. Zamontowano estetyczne lampy oświetleniowe. 
Wstawiono nowe okna oraz drzwi. Dostosowano również toalety dla dzieci przed-
szkolnych. Wyremontowano łazienki dla dziewcząt, chłopców oraz personelu. Tak 
duża inwestycja była możliwa dzięki  wsparciu i pomocy Burmistrza Rafała Draba. 
  

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie 
  

Od 1 września 2020 r. w szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci  
5- i 6- letnich. Kolorowa sala, urządzona nowocześnie dzięki wsparciu organu pro-
wadzącego, ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki zakupione przez Stowarzy-
szenie na rzecz Rozwoju Wsi Raciszyn sprawiają, że dzieci chętnie przychodzą  
do przedszkola. Zorganizowanie oddziału przedszkolnego było możliwe również 
dzięki dużemu wsparciu i pomocy finansowej WKG w Raciszynie. 

 

 

Nowoczesne pracownie przyrodnicze dzięki dofinansowaniu z MEN – wniosek 

organu prowadzącego na doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych 
  

Dzięki dotacjom z funduszy Rezerwy Oświatowej w roku 2020 szkoła otrzymała 
dofinansowanie MEN w kwocie 75 000 zł na doposażenie pracowni przyrodni-
czych. Obejmowało ono pracownię geografii, biologii, fizyki i chemii. W ramach 
dofinansowania zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie niezbędne do 
realizacji podstawy programowej z tych przedmiotów, między innymi monitory 
interaktywne, laptopy, wizualizery. Pracownia chemiczna wzbogaciła się o stół 
laboratoryjny oraz wyposażenie laboratorium. Odpowiednio wybrane pomoce 
dydaktyczne są stworzone w sposób wspierający codzienną pracę nauczyciela, są 
zgodne z aktualną podstawą programową i dostarczają uczniom niezbędną wie-
dzę. Nauczyciele mogą w innowacyjny sposób przekazywad wiedzę uczniom. 

  

Remont w Publicznym Przedszkolu w Raciszynie 
  

Stołówka w przedszkolu ma nowe oblicze – została wyremontowana oraz nowo-
cześnie urządzona. Pomalowano korytarz oraz położono nowe płytki podłogowe. 
Odświeżono również salę przedszkolną (wsparcie finansowe sołectwa Raciszyn). 

Czerwone serduszko 

Serca na nakrętki trafiły do Działoszyna, 
Trębaczewa, Raciszyna i Szczytów. Serca 
są zlokalizowane przy wejściach do szkół 
podstawowych. 
  

Do zbierania nakrętek i wrzucania ich do 
pojemnika zachęcamy zarówno uczniów, 
rodziców, jak i wszystkich mieszkaoców 
Miasta i Gminy Działoszyn. Wypełniajcie 
serca nakrętkami, a my przekażemy je na 
szczytny cel. 
  

Pojemniki przeznaczone są na wszelkie 
plastikowe nakrętki bez względu na 
kształt czy kolor. Mogą to byd nakrętki 
np. po napojach, kawie, mleku czy jogur-
tach, ale również po chemii gospodarczej, 
płynach do zmywania, szamponach i pły-
nach do płukania. Ważne, by nie dorzu-
cad do nich innych przedmiotów, a jeżeli 
mają one np. tekturowe uszczelki – trze-
ba je usunąd przed wrzuceniem. 
  

Zebrane nakrętki będą formą wsparcia 
dla osób potrzebujących pomocy. Zgło-
szenia osób wymagających takiego 
wsparcia prosimy dokonywad drogą mai-
lową pod adresem: kierownikoswia-
ty@dzialoszyn.pl 

 

Program „Aktywna Tablica” 
 w Szkole Podstawowej  
w Szczytach  

Szkoła Podstawowa w Szczytach przystąpiła do Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompeten-
cji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.  
W wyniku tych działao otrzymała finansowe wsparcie w kwo-
cie 14 000 zł na zakup interaktywnych pomocy dydaktycz-
nych. Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzy-
stania w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, wy-
branego przez szkołę, zgodnie z potrzebami. Dzięki otrzyma-
nemu wsparciu szkoła wzbogaciła się o cztery laptopy oraz 
monitor interaktywny. 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 
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