Osiągnięcia wielgomłyńskiej oświaty
i wakacyjne remonty
Tuż przed wakacjami, 25 czerwca 2014 roku , zebrała się Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy
Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielgomłyny by między innymi podsumować
osiągnięcia szkół z terenu gminy w mijającym roku szkolnym w zakresie egzaminów, konkursów, olimpiad
i zawodów sportowych.
Za nim jednak dyrektorzy poszczególnych szkół zaczęli
prezentować osiągnięcia swoich uczniów wójt gminy Bogdan
Witaszczyk wręczył Pani Iwonie Kolanowskiej dokument
przedłużający okres powierzenia jej stanowiska Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie na kolejne 5 lat
czyli od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2019 r. (foto niżej)

Uczennica klasy IV Wiktoria Olczyk została
nagrodzona nagrodą specjalna Starostwa Powiatowego
w Radomsku w 35 edycji Ogólnopolskich Spotkań z
Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu, a Anna Arkit z
klasy szóstej zajęła bardzo wysokie piąte miejsce na
etapie wojewódzkim
w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym “ Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu
do maszyn w ruchu”.
Uczniowie szkoły odnosili też sukcesy w
przeglądach i festiwalach na szczeblu gminnym i
powiatowym. W konkursach przedmiotowych z języka
angielskiego, języka polskiego, matematyki
zorganizowanych przez Centrum Edukacji Szkolnej
uczniowie z PSP Wielgomłyny zdobyli 11 dyplomów
laureatów i nagrodę książkową.

Wakacyjne remonty w szkołach

Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z
realizacji budżetu w zakresie oświaty za lata 2013 i 2014. W
2013 roku wydatki na oświatę w gminie Wielgomłyny wyniosły
5.304.143 zł a do 31 maja 2014 roku na oświatę wydano
2.277.935 zł. Na podstawie wydatków za pięć miesięcy br.
wyraźnie widać iż budżet
oświatowy realizowany jest
prawidłowo i nie powinno zabraknąć pieniędzy na
wynagrodzenia i ich pochodne. Radni przyjęli sprawozdanie.
W kolejnym punkcie porządku obrad poszczególni
dyrektorzy szkół prezentowali osiągnięcia swoich szkół w roku
szkolnym 2013/14. Wynika z nich iż szkoły w gminie
Wielgomłyny osiągnęły bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o
egzaminy na koniec klasy szóstej w szkołach podstawowych i
egzaminy na koniec gimnazjum. W PSP w Wielgomłynach
średnia wyniosła 24,39 pkt, w PSP Zagórze było to 25.45 pk t a w
PSP Krzętów 22,22 pkt. W powiecie radomszczańskim średni
wynik to 24,37 pkt a w województwie łódzkim 25,78 pkt.
Bardzo dobre wyniki osiągnęli uczniowie z Publicznego
Gimnazjum w Wielgomłynach z egzaminów końcowych. W
części „humanistycznej” zanotowali wynik 59, 8 i był to wynik
większy zarówno od tego średniego
osiągniętego w
województwie łódzkim jak i na szczeblu krajowym. Podobnie
było w części „matematycznej” gdzie uczniowie z
wielgomłyńskiego Gimnazjum zanotowali wynik 50,00 pkt. W
województwie łódzkim średni wynik wyniósł 48,00 pkt. a w
całym kraju 47,00 pkt.
Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach
odnieśli szereg bardzo znaczących sukcesów w dziedzinach
kulturalnych. Wielki sukces odniosła uczennica klasy III Julia
Banasik, która zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Dzień z Przyjacielem z Afryki” ogłoszonym przez
Fundację „Moja Przyszłość”.

Jak co roku w wakacje we wszystkich szkołach
w gminie przeprowadzane są remonty i prace związane z
poprawą wizerunku szkoły oraz jej funkcjonalności. W
tegoroczne wakacje w trzech szkołach podstawowych i
w gimnazjum rozpoczęły się już remonty.
W PSP w Zagórzu cyklinowany jest i
lakierowany parkiet na korytarzu szkoły, wykonywane
jest docieplanie ścian budynku oraz malowane ścian
szkoły. (Foto niżej) Doprowadzona też będzie ciepła
woda do szkolnych umywalek a także pomalowane
zostaną pomieszczenie gdzie znajdować się będzie
oddział przedszkolny.
Ogółem koszt wakacyjnego remontu wyniesie
około 33 tysięcy złotych.

W szkole w Krzętowie pomalowane zostaną
klasy oddziału przedszkolnego oraz świetlica i niektóre
sale lekcyjne. Ten remont zostanie wykonany we
własnym zakresie a jedynie około 600 zł zostanie wydane
na potrzebne farby.Największy remont w PSP w
Krzętowie to wymiana 10 okien na korytarzu i sali
lekcyjnej gdzie koszt obliczono na 14.000 zł.
(Ciąg dalszy str.4)

