Od nowego roku szkolnego, wraz ze zmianą na stanowisku Dyrektora Szkoły i Przedszkola
oraz zmianą składu Zarządu Stowarzyszenia prowadzącego szkołę i przedszkole w Cichawce,
w powyższych placówkach nastąpiły znaczące zmiany. Wyremontowano plac zabaw (dzięki
przychylności Wójta dla tej inwestycji), zakupiono wiele dodatkowych urządzeń do zabaw,
min. karuzelę, bujaki, piaskownicę, itp. Efekty tej inwestycji będą widoczne dopiero na
wiosnę. Zadbano o tereny zielone wokół szkoły i przedszkola – nasadzono nowe rośliny i
krzewy. Przed budynkiem szkolnym zaplanowano i rozpoczęto prace związane z tworzeniem
rekreacyjnego ogrodu. Znajdą się w nim: altanka, ławki i stoliki z palet, huśtawka, łąka
kwietna z „ hotelem dla owadów” itp. Dzieci z przedszkola w skrzynce warzywno – kwiatowej
posadziły już jesienią cebulki tulipanów i poziomki. W ogrodzie będą rosły ponadto krzewy
borówki i maliny, a także lawenda. Dzięki hojności darczyńców postawiono magazyn
narzędziowy , czyli popularny garaż. Zakupiono także sprzęt służący do pracy
konserwatorowi: kosiarki, piłę, wkrętarkę, drabiny, itp. W szkole także nastąpiło wiele
pozytywnych zmian. Rodzice, nie szczędząc trudu i swojego czasu wymalowali pomieszczenia
w tzw. „starej” części budynku obejmujące: sale i szatnię przedszkolną, korytarze,
pomieszczenia sanitarne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski i świetlicę, a nawet składzik
na narzędzia i pomieszczenie z piecem c.o. Materiał do malowania, czyli farby były darowane
Nam przez Urząd Gminy, za co składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Wójta.
Pomieszczenie kuchenne na piętrze zyskało nowe przeznaczenie – będzie to od teraz
sekretariat. Wykonano zamiast olejnej lamperii – dekoracyjny tynk, zaś w przedszkolu
obłożono jedną ścianę korkiem. Wymieniono stare wykładziny PCV. Zadbano także, aby
nauka i zabawa odbywała się w lepszych warunkach. Zakupiono w tym celu wiele środków
dydaktycznych do: informatyki, matematyki, ﬁzyki, chemii, wychowania ﬁzycznego, muzyki,
geograﬁi, biologii, historii, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego. Każdy
nauczyciel ma do dyspozycji przenośny sprzęt komputerowy. Zadbano, aby w szkole były
kolorowe drukarki, nowe radiomagnetofony, sprzęt nagłaśniający. Szkoła dysponuje nie tylko
tradycyjnymi tablicami kredowymi, ale i tablicami sucho ścieralnymi i przede wszystkim
nowoczesnymi monitorami i tablicami interaktywnymi. W przedszkolu zaś znajduje się do
dyspozycji dzieci stolik multimedialny i wiele ciekawych i oryginalnych gier planszowych itp.
Do przechowywania tychże pomocy naukowych zakupiono szafy i regały. Szkoła wzbogaciła
się ponadto w meble takie jak: stoliki jednoosobowe, biurka, krzesełka, krzesła obrotowe,
szafki ubraniowe, itp. Ostatnio zakupiono nowoczesne i funkcjonalne urządzenia do kuchni:
express do kawy, zmywarko – wyparzacz i lodówkę, a także wyposażono kuchnię w
dodatkowe talerze, sztućce, ﬂakoniki, obrusy – we współpracy z KGW „Nowoczesna
Gospodyni z Tradycjami”. Zadbano także, aby uatrakcyjnić występy uczniów podczas
akademii okolicznościowych i w tym celu zakupiono banery dekoracyjne i stelaż do ich
montażu. Nasza biblioteka szkolna także odczuła wiele pozytywnych zmian, o czym świadczy
zakup wielu nowości wydawniczych z literatury dla dzieci, a dokładniej dla najmłodszych
czytelników (poziom I), dla czytelników starszych (poziom II ) oraz książki z fantastyki .
Łącznie przybyło 227 egzemplarzy . Zakupiono wszystkie potrzebne lektury do nowej
podstawy programowej w klasach 1 – 3, w ilości wystarczającej dla każdego ucznia oraz
dokupiono lektury dla klas 4 – 8 z kanonu lektur uzupełniających, a także takie książki,
których fragmenty znajdują się w podręcznikach do języka polskiego. We wszystkich oknach
naszej szkoły i przedszkola pojawiły się rolety, które pełnią nie tylko funkcje estetyczne, ale i
funkcjonalne. Zmodernizowano monitoring wizyjny, służący zapewnieniu bezpieczeństwa i
porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Przed świętami Bożego Narodzenia
zakupiono komplet oświetleniowy, dzięki któremu rozbłysło drzewko w ogrodzie szkolnym i
nadało szkole świątecznej atmosfery.
Opisane zmiany w szkole i w przedszkolu w Cichawce jeszcze się nie zakończyły, ciągle coś
się u Nas dzieje. Nie brakuje Nam jednak inwencji, zapału, wytrwałości, a przede wszystkim
pracowitości, aby temu podołać.
Po więcej informacji odsyłamy do: http://pspcichawka.superszkolna.pl/,
https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-im-ks-Jana-Twardowskiego-w-Cichawce,
https://www.facebook.com/Publiczne-Przedszkole-Słoneczko-w-Cichawce

