
W tym właśnie dniu przed-
szkole, zostało oficjalnie otwarte,
Burmistrz razem z dyrektor Ze-
społu Przedszkola i Szkoły Pod-
stawowej w Świerczynie – Wiolettą
Klak oraz przedstawicielem braci
uczniowskiej przecięli wstęgę. Z tej
okazji została również odsłonięta
tablica Przedszkola w Świerczynie.

Dzieci ze szkoły i przedszkola
przygotowały występ artystyczny.
A potem było już zwiedzanie sal
i… zabawa, bo przecież do tego
służy przedszkole.

Do Przedszkola w tym roku
szkolnym uczęszcza 46 dzieci w
podziale na dwie grupy wiekowe: 5
– 6 - latki z wychowawczynią Marią
Ratajczak, 3 – 4 – latki z wycho-
waczynią Beatą Czabajską.
Oprócz zajęć wychowawczo – dy-
daktycznych prowadzone są zaję-
cia z religii i logopedii.

Warto zaznaczyć, że rozpo-
częta w czerwcu 2008 roku inwe-
stycja przebiegła zgodnie z
planem, nowy budynek został po-
stawiony i wyposażony w ciągu
roku, udało się przy tym zaoszczę-
dzić 400.000 zł w porównaniu do
wyceny zaproponowanej w spo-
rządzonym kosztorysie inwestor-
skim. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 1072.000. Budowę wyko-
nała firma remontowo-budowalana
Adama Żaka z Kłody.

Dotychczasowy budynek
przedszkola – pałac w Ziemnicach
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Nowe przedszkole juŜ działa
We wtorek 1 września w szkołach tradycyjnie zabrzmiał
pierwszy dzwonek, w tym dniu progi świerczyńskiego przed-
szkola po raz pierwszy w historii przekroczyły przedszkolaki.

od dawna nie spełniał już wymo-
gów placówki oświatowej. Obecnie
dwuoddziałowe przedszkole mie-
ści się na powierzchni 380 m2 i ku-
baturze 1146 m. Poza dwoma
wyposażonymi w łazienki salami
zajęć – każda o powierzchni 70 m2
w przedszkolu są jeszcze po-
mieszczenia personelu, administ-
racyjne, szatnie, kuchnia. Przy
przedszkolu wykonano drogę do-
jazdową urządzoną zielenią. Zos-
tał tam również postawiony plac
zabaw. Dzieci mają więc wszystko,
co określają wymogi unijne, euro-
pejskie i po prostu, co jest naj-
młodszym w obecnych czasach
potrzebne do zabawy, nauki i poz-
nawania świata.

Przy okazji budowy przed-
szkola pobudowano również kot-
łownię, z systemem grzewczym
obsługującym szkołę, przedszkole,
a w przyszłości również salę gim-
nastyczną. Olej został zastąpiony
ekogroszkiem. W ubiegłym sezo-
nie grzewczym system ten już
działał i okazało się, że przyniósł
duże oszczędności.

Od obecnego roku szkolnego
kompleks w Świerczyne nosi ofi-
cjalną nazwę Zespół Szkoła Pod-
stawowa i Przedszkole w
Świerczynie, a dyrektorem jest
Wioletta Klak. W przyszłym roku
szkolnym Zespół zostanie wypo-
sażony w nowoczesną salę gim-
nastyczną.

Przecięcie wstęgi

Poświęcenie

Występy artystyczne

nauka zabawa


