GMINA DOMARADZ

Zakończenie prac remontowych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu
Wraz z pierwszym września i dźwiękiem szkolnego dzwonka rozpoczął się powrót uczniów do szkół. W nowym roku
szkolnym 2022/2023 Zespół Szkolno-Przedszkolny wita w swoich murach nowych jak i powracających uczniów. W
czasie gdy uczniowie odpoczywali na wakacjach w szkole prowadzone były liczne i intensywne prace remontowe,
które polegały między innymi na:

- modernizacji oświetlenia klas,
- myciu i malowaniu dachu,
- zmodernizowaniu wejścia do szkoły od strony parkingu kościelnego poprzez zamurowanie ściany, wymianę drzwi i
płytek na schodach wejściowych,
- pomalowano sale lekcyjne i korytarze,
- zakupiono nowe krzesła i stoliki do stołówki szkolnej,
- doposażono sale przedszkolne i plac zabaw,
- wymieniono komputery w pracowni komputerowej.
Zakup nowych zabawek i urządzeń dydaktycznych, takich jak monitor interaktywny zapewni dzieciom interesującą
formę relaksu i zabawy podczas gier i zabaw edukacyjnych oraz będzie wsparciem działań nauczyciela w aspektach
wychowawczych i terapeutycznych. Równie ciekawą nową inwestycją zakupioną na potrzeby przedszkolaków jest
podłoga interaktywna, która kształtuje u dzieci umiejętność analizy, syntezy, rozwoju orientacji przestrzennej, a także
pomaga w rozwijaniu koncentracji uwagi, kreatywności i koordynacji. Dzieci poprzez zabawę mają możliwość
poprawy zdolności motorycznych, rozwijają spostrzegawczość wzrokowo-ruchową, poprawiają szybkość reakcji,
zwiększają aktywność fizyczną.
Dodatkowo zakupiono liczne pomoce dydaktyczne dla uczniów klas I – VIII, są to między innymi : monitory
interaktywne, tablice suchościeralne, mikroskopy, nowe komputery do pracowni komputerowej, pomoce do nauki
historii, geografii, matematyki, j. angielskiego oraz pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia
o niepełnosprawności.
Nowoczesne monitory interaktywne dają szerokie możliwości wykorzystania ich w różnego rodzaju zajęciach, dając
nauczycielom szansę prowadzenia ciekawych zajęć. Urządzenia multimedialne z kolei pozwalają na urozmaicenie
zajęć i poszerzanie zainteresowań uczniów daną tematyką. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu
korzystając z nowoczesnych technologii będą mogli pogłębiać swoje zainteresowania, łatwiej przyswajać wiedzę oraz
efektywniej ją utrwalać.
Zakończone prace remontowe oraz zakupy materiałów dydaktycznych to kolejny krok postawiony w kierunku
podniesienia poziomu funkcjonalności infrastruktury naszej szkoły oraz jej walorów estetycznych.
Efekty prac remontowych i dokonanych zakupów pomocy dydaktycznych mogą Państwo obejrzeć na załączonych
fotografiach.
Łączny koszt prac i zakupów to około 500 000 zł.
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