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Impresje Muzyczne; zespół został zaproszony i koncertował w charakterze
gościa na prestiżowych imprezach np.
festiwalu młodzieżowym w Marianskich Łaźniach w Czechach w 2007,
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
nad Wisłą w 2009 r.; Telewizja Polska
Poznań nagrała z zespołem dwa programy o obrzędzie „nowego lotka” i o
tzw. małych powstańcach oraz jeden
z odcinków „Spadkobiercy Powstania Wielkopolskiego”), Szkolna Kapela Dudziarska Miglance, Szkolny
Klub Sportowy Sokolik (w sezonie
2005/06 zdobył dwa I miejsca w mistrzostwach powiatu leszczyńskiego
w Święciechowie, mistrzostwo powiatu grodziskiego w kategorii SP i
wicemistrzostwo w kategorii gimnazjów na turnieju w Rakoniewicach, w
2008 roku powstały w zespole duety
taneczne, które debiutując w mistrzostwach powiatu grodziskiego zdobyły
dwa pierwsze miejsca), chór szkolny.
Szkoła posiada własną stronę internetową.
Od 7 lat szkoła uczestniczy w akcji
„Adopcja serca”, w ramach której zaadoptowała chłopca z Rwandy, któremu uczniowie i nauczyciele opłacają
utrzymanie i kształcenie. Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową
ze szkołą na Słowacji i ze szkołą w
Tanzan.
Szkoła działa również na rzecz środowiska lokalnego poprzez organizację wielu imprez dla środowiska
(konkurs „Mówimy gwarą”, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień
Matki, festyn szkolny). Jest to nie tylko prezentacja szkoły, jej osiągnięć,
ale też okazja do uzyskania dodatkowych środków, które stwarzają możliwość dokonania poważnych zakupów
(wyposażenie sal, stroje dla zespołów,
pomoce dydaktyczne itd.).
Do najważniejszych zadań remontowych zrealizowanych w okresie ostatnich 4 lat w ZS w Bukówcu Górnym
zaliczyć można: remont klas, sanitariatów, piwnicy, kuchni oraz bieżące
naprawy budynków, wybudowanie
wiaty i ogrodzenia, przebudowa schodów zewnętrznych i wymiana drzwi,
prace urządzeniowe na boisku i korcie. Ponadto przebudowane zostało
wejście do czerwonej szkoły (strona

południowa), dobudowano altankę
(wiatrołap), wyremontowano szatnie uczniowskie i wykonano bramy
wjazdowych przy tzw. czerwonej
szkole. Na wjeździe na boisko szkolne ułożono kostkę brukową. W starej
części budynku szkolnego przebudowano korytarz i zaadaptowano stare
pomieszczenia sanitariatów na funkcjonalne pomieszczenia: archiwum,
nauczania indywidualnego, zaplecza
gospodarczego, magazynku pomocy dydaktycznych (posadzki, okna,
drzwi, instalacja wodna).
W 2009 roku szkoła uczestniczyła
w programie rządowym „Radosna
szkoła” i uzyskała dofinansowanie do
zakupu sprzętu sportowego do urządzenia miejsca zabaw w szkole (materace, drabinki, zabawki, piłki, tory
przeszkód, pomoce do korekty postawy itp.). Szkoła posiada zadbane,
estetyczne, dobrze wyposażone budynki, klasy, pracownie. Jest dobrze
wyposażona w pomoce dydaktyczne,
sprzęt komputerowy i audiowizualny
(w 2006 r. powstała pracownia multimedialna w bibliotece szkolnej). Wymienionych zostało 11 komputerów
w pracowni komputerowej, zakupiono 11 komputerów i monitorów do
pracowni, powstała nowoczesna pracownia biologiczno-chemiczna, zakupiono wyposażenie kortu tenisowego
w sprzęt do piłki siatkowej, ręcznej,
tenisa ziemnego i koszykówki, wykonano nowoczesną sieć internetową,
w pięciu klasach są duże monitory telewizyjne kompatybilne z komputerami i siecią szkolną.

Zespół Szkół
w Dłużynie
W skład Zespołu Szkół w Dłużynie
wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum i oddział przedszkolny. Liczba
uczniów ZS w latach 2007 – 2010
waha się od 162 do 169. Szkoła zatrudnia 20 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 3 pracowników
obsługi. Dyrektorem jednostki jest
Dariusz Walczak.
Od roku 1997 rokrocznie szkoła zajmuje czołowe miejsca w turniejach
tenisa stołowego (drużynowo i indywidualnie) dziewcząt i chłopców w

Gminie oraz wysokie miejsca w powiecie i województwie: rok szkolny
2007/08 - I miejsce w drużynowych
zawodach powiatu leszczyńskiego w
tenisie stołowym w kategorii dziewcząt, I i II miejsce w zawodach indywidualnych; rok szkolny 2008/09 - I
miejsce w drużynowych i indywidualnych zawodach w tenisie stołowym
w kategorii zarówno chłopców, jak i
dziewcząt oraz II miejsce dziewcząt
i III miejsce chłopców w zawodach
powiatowych; rok szkolny 2009/10
- w drużynowych i indywidualnych
zawodach w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt w Gminie uczennice
ZS w Dłużynie zdobyły I miejsce, a
III w rejonie, w gimnazjum – I miejsce dziewcząt drużynowo i indywidualnie w Gminie, III miejsce drużynowo w powiecie, a chłopcy II miejsce
w Gminie. Uczniowie klas I-III zajęli
wysokie miejsca w zawodach sportowych w Gminie i powiecie: w 2007/08
kl. II – II miejsce w zawodach powiatowych, w 2008/09 kl. II – II miejsce
w zawodach gminnych, w 2009/10 kl.
III – II miejsce, kl. I – II miejsce, kl. III
– III miejsce w zawodach gminnych.
Uczniowie ZS w Dłużynie zajęli II
miejsce w roku szkolnym 2007/2008,
a w roku 2008/2009 – I miejsce w
powiatowych biegach przełajowych
oraz V miejsce w rejonowych mistrzostwach szkół podstawowych w
piłce nożnej. Corocznie odnotowywany jest bardzo liczny udział młodzieży z Dłużyny w Biegu Sokoła, a w
ostatnich 2 latach Dłużyna zdobyła
tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Gminie. Uczniowie ZS zdobyli
I miejsce w drużynowej klasyfikacji
w rajdzie o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Powitanie Wakacji” w roku 2010.
Uczniowie ZS w Dłużynie poza licznymi sukcesami sportowymi zostali
również laureatami gminnego konkursu Nadleśnictwa Włoszakowice
„Wiosna budzi kolorami” w roku
szkolnym 2009/2010, a w konkursie
„Szkolne rady na odpady” klasa III
zdobyła I miejsce. Jeden z uczniów
uplasował się na I miejscu w gminnym konkursie recytatorskim „Pięknie recytujemy wiersze dla dzieci”.
Szkoła zdobyła III miejsce w konkursie krajoznawczym „Czy znasz

