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wych, remont kuchni i zmywalni, instalacja urządzeń gastronomicznych
potrzebnych do wydawania obiadów,
wymiana części kanalizacji, wykonanie schodów, modernizacja instalacji
elektrycznej, remont szatni i korytarza, położenie glazury, zakup mebli.
Ponadto sukcesywnie doposażone są
place zabaw. W roku bieżącym zakupiono zabawki na place zabaw we
wszystkich miejscowościach, gdzie
działa Przedszkole lub oddziały
przedszkolne przy szkołach oraz w
Boguszynie i Zbarzewie. W Bukówcu Górnym, Krzycku Wielkim i Włoszakowicach zakupiono po 2 sztuki
sprężynowców, oprócz tego dla przedszkola przy ul. Spokojnej zakupiono ślizg i podwójną huśtawkę (jedna
huśtawka ławkowa oraz jedna koszowa, dla młodszych dzieci). Na placu
zabaw przy ul. Zalesie we Włoszakowicach zamontowano ścianę wspinaczkową dwustronną. Na plac zabaw
przy szkole w Dłużynie zakupiono 2
sprężynowce i karuzelę, a przy szkole
w Jezierzycach Kościelnych 2 sprężynowce, huśtawkę podwójną, karuzelę
i piaskownicę z plandeką. Również do

Zbarzewa zakupiono 2 sprężynowce.
Doposażony został także plac zabaw
w Boguszynie: zakupiono tu huśtawkę
podwójną, karuzelę, ścianę wspinaczkową jednostronną i 2 sprężynowce.
Co roku przedszkola biorą udział w
organizowanym przez Gminny Zakład Komunalny konkursie „Szkolne
rady na odpady”. W roku szkolnym
2008/2009 w konkursie „Szkolne rady
na odpady” I miejsce zdobyło przedszkole przy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach, II – przedszkole przy
ul. Spokojnej we Włoszakowicach,
III miejsce – przedszkole w Krzycku
Wielkim. W roku 2009/2010 w konkursie tym I miejsce zajęło przedszkole w Bukówcu Górnym, II przedszkole
przy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach, a III – przedszkole w Krzycku
Wielkim. Nagrodą dla przedszkolaków
był wyjazd do Bajkolandii. Przedszkola uczestniczą corocznie także w konkursach organizowanych przez Nadleśnictwo Włoszakowice. W 2009 roku
w powiatowym konkursie „Wiosna budzi kolorami” zorganizowanym przez
Nadleśnictwo wyróżnienie zdobyła
grupa 6-latków z Krzycka Wielkiego,

grupa 5-latków z Krzycka Wielkiego,
grupa 5-latków z Bukówca Górnego
oraz grupa 6-latków z Włoszakowic.
W roku 2010 również w konkursie
Nadleśnictwa Włoszakowice „Przyszła wiosna” wyróżnienia zdobyli:
3-,4-,5-,6-latki z przedszkola we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej, grupa
5- i 6-latków z przedszkola we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego, 5i 6-latki z Krzycka Wielkiego oraz 5- i
6-latki z Bukówca Górnego.
W Przedszkolu, oprócz zajęć stanowiących podstawę programową odbywają się zajęcia dodatkowe (z języka
angielskiego, logopedii i gimnastyki
korekcyjnej, w Krzycku Wielkim dodatkowo rytmika). W obecnym roku
szkolnym w Krzycku Wielkim lekcje
języka angielskiego dla wszystkich
grup dzieci (od 3 do 6 lat) finansowane są z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zajęcia dla każdej z
grup prowadzone są dwa razy w tygodniu po pół godziny. Projekt powstał
przy współudziale Akademii Wiedzy i
Rozwoju w Lesznie. Przy Przedszkolu
działa Dziecięcy Zespół Regionalny
kierowany przez Marię Rzeźniczak.

Szkoły
Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach oraz Zespoły Szkół w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Krzycku Wielkim działają jako jednostki budżetowe Gminy Włoszakowice. Działalność gminnych
jednostek organizacyjnych kontroluje w imieniu Rady Gminy komisja rewizyjna oraz Wójt, który jest przełożonym służbowym dyrektorów szkół. Do kompetencji Wójta należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów szkół,
zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkoły oraz kontrola finansów jednostek.

Zespół
Szkół Ogólnokształcących
we Włoszakowicach
W skład ZSO wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa.
Najstarszą placówką oświatową ZSO
we Włoszakowicach jest szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa do roku
1966 była siedmioklasowa, od tego
roku jest ośmioklasowa. W wyniku
reformy oświaty w 1999 roku powstały gimnazja. Szkoły podstawowe
stały się sześcioletnimi, a edukacja
obowiązkowa trwa dalej w trzyletnich
gimnazjach. Obwód szkolny gimnazjum, a więc obszar, z którego dzieci
są „przypisane” szkole we Włoszako-

wicach, jest taki sam jak dla szkoły
podstawowej, czyli obejmuje Włoszakowice, Boszkowo – Letnisko,
Boszkowo- Wieś, Dominice, Ujazdowo oraz leśniczówki. Do gimnazjum
uczęszczają także absolwenci szkoły
podstawowej ze Starkowa, którzy trafiają tu z własnego wyboru.
W 1992 roku we Włoszakowicach
powstało liceum ogólnokształcące.
Ówczesna szkoła podstawowa została przekształcona w zespół szkół
ogólnokształcących, który tworzyły
te dwie szkoły. Liceum było wówczas
jedną z niewielu w kraju szkół średnich usytuowanych środowisku wiejskim. Ambicją twórców liceum było
uruchomienie takiej szkoły, która w
sposób nowoczesny i wszechstronny
kształcić będzie w obszarze informa-

tyki. Strategia ta okazała się trafna –
liceum było wówczas jednym z trzech
w b. województwie leszczyńskim
(obok LO w Górze i Kościanie), które
miało prawo przeprowadzać egzamin
maturalny z informatyki i realizowano tu autorski program nauczania
tego przedmiotu. Zainteresowanie
szkołą w poszczególnych latach było
coraz większe, uczyli się bowiem w
tej szkole uczniowie m.in. z Leszna,
Wolsztyna, Wschowy, Jędrzychowic,
Szlichtyngowej, Pępowa, Krzemieniewa, Śmigla. Dziś uczniowie rekrutują się głównie z naszej i okolicznych gmin. Rok szkolny 2009/2010
był wyjątkowy dla tutejszego liceum,
ponieważ z braku chętnych nie utworzono tu pierwszej klasy, jednak już w
obecnym roku szkolnym pojawili się

