Załącznik do protokołu Nr 31/2013
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
Lustrację szkół Gminy Leśnica rozpoczęto od Publicznego Gimnazjum w Leśnicy. Dyrektor
Publicznego Gimnazjum Pani Monika Kłosek zapoznała Pana Burmistrza i członków Komisji
Infrastruktury Społecznej ze stanem przygotowania placówki przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2013/2014.
Placówka w pełni przygotowana jest do rozpoczęcia pracy. W bieżącym roku szkolnym
zapisanych jest 227 uczniów, w tym kilkoro ze Zdzieszowic. W pełni zabezpieczona jest
kadra pedagogiczno-wychowawcza i administracyjno-usługowa.
Zarówno podczas wakacji jak i w najbliższym czasie nie przeprowadzono i nie przewiduje się
większych remontów w placówce. Egzaminy trzecioklasistów

wypadły podobnie jak

w ubiegłym roku co plasuje szkołę w czołówce powiatu strzeleckiego. Bardzo dobrze
uczniowie ocenieni zostali z języka niemieckiego ale nieco słabiej z języka angielskiego.
Od pół roku działa dobrze wyposażona pracownia do zajęć plastyczno-technicznych,
a prowadzone tam zajęcia cieszą się dużą popularnością.
Na stronie internetowej szkoły znajduje się gotowy i aktualny rozkład dojazdów uczniów do
szkoły.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej również pod względem organizacyjnym jest
należycie przygotowany do rozpoczęcia roku szkolnego. Do przedszkola uczęszcza 44 dzieci,
a do szkoły 80. W bieżącym roku przeprowadzono całkowity remont kuchni przedszkolnej na
kwotę 40 000,00 złotych oraz zakupiono stoliki na kwotę około 5 500,00 złotych. Plac zabaw
wyposażono w nowy atestowany sprzęt do zabaw. W najbliższym czasie należy dokonać
frezowania pozostałych po ścięciu drzew dwu pni na placu szkolnym. Dyrektor Zespołu
zasygnalizowała potrzebę zwiększenia etatu dla sekretarki szkoły, a spowodowane jest to
w związku ze wzrostem obowiązków jakie sekretarka otrzymała po powstaniu Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śląskim posiada w pełni zabezpieczoną kadrę
pedagogiczno-usługową. Do szkoły uczęszczać będzie 73 uczniów. W okresie wakacyjnym
całkowicie zmodernizowany został system ogrzewania placówki. Nakładem około miliona
złotych wymieniono instalację c.o., która zasilana będzie w pełni systemem pomp cieplnych
oraz kolektory solarne służące do podgrzewania wody użytkowej. Zainstalowane
w/w urządzenie zmniejszy w znacznym stopniu koszty ogrzewania placówki.

Szkoła Podstawowa w Leśnicy tak jak i pozostałe placówki jest prawidłowo przygotowana
do rozpoczęcia roku szkolnego. Do placówki uczęszczać będzie 237 uczniów, w tym 57
dojeżdżających. Uczniowie dojeżdżający mają zabezpieczony dowóz do szkoły.
Od nowego roku szkolnego w placówce wprowadzać się będzie sukcesywnie elektroniczne
dzienniki, do których dostęp będą mieli rodzice.
Istnieje pilna potrzeba wyposażenia w nowy sprzęt sali językowej do nauczania języka
niemieckiego i angielskiego.
Należy również przeprowadzić remont sanitariatów znajdujących się przy sali gimnastycznej.
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