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<p style="text-align: justify;">Szko�a w Pa�ecznicy posiada sze��odddzia�� i
klas�przedszkoln�. Og�na liczba uczni� - 107. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli. Dyrektorem
szko�y jest Stanis�aw Jednous. Szko�a posiada dwa boiska sportowe.</p> <p>W szkole
dzia�a sto��ka szkolna, biblioteka, sklepik uczniowski, SKO, posiadamy pi�n�
pracowni�komputerow� z dost�em do Internetu oraz bogaty zestaw program�
komputerowych. W szkole dzia�a Uczniowski Klub Sportowy wyposa�ony w sprz� sportowy.
Uczniowie naszej szko�y mog� poszczyci�si�du�ymi osi�gni�iami sportowymi: w tenisie
sto�owym i pi�ce no�nej w gminie, powiecie, wojew�ztwie a nawet w Polsce. Potwierdzeniem
tego s� puchary, kt�e s� umieszczone w gablocie na korytarzu szkolnym.</p> <p>Wszyscy
uczniowie obj�i s� obowi�zkiem nauczania j�yka angielskiego, a zaj�ia z informatyki
wprowadzone s� od III klasy, prowadzone s� r�nie� zaj�ia z gimnastyki korekcyjnej i zaj�ia z
wyr�nania wiedzy. Szko�a organizuje r�e uroczysto�ci i imprezy szkolne wsp�nie z Rad�
Pedagogiczn� i Rodzicami, tj. "Spotkanie op�atkowe", Dzie�Babci i Dziadka, Zabawa
Choinkowa, Dzie�Samorz�dno�ci i wiele innych. Zapraszamy do obejrzenia fotografii z
Zabawy Choinkowej, kt�a odby�a si�26 stycznia tego roku.</p>
<p><strong>HISTORIA</strong></p> <p>Pa�ecznica - ma�a wioska po�o�ona po prawej
stronie Wieprza, przy trasie z Lubartowa do Parczewa, zwi�zana od pocz�tk� XVI wieku z
histori� Lubartowa i jego okolic. Dopiero w 1860 r. Pa�ecznica zosta�a od��czona od d�r
lubartowskich. Wtedy w�a�nie Bank Polski sprzeda� maj�tek W�adys�awowi
Chromi�kiemu, kt�y zbudowa� w Pa�ecznicy drewniany dw�. Po jego �mierci w 1891 r.
niewielki, lecz dobrze utrzymany maj�tek odziedziczyli Kazimierz, J�ef i Stanis�aw
Chromi�cy, synowie W�adys�awa i Anny. Po sp�aceniu braci Kazimierz sta�
si�w�a�cicielem maj�tku i gospodarowa� tu a� do 1937 r.</p> <p>Kazimierz Chromi�ki w
1893 r. rozbudowa� dw� i za�o�y� niewielki park. Dw� w Pa�ecznicy by� drewniany,
konstrukcji zr�owej, oszalowany, na ceglanej podmur�ce, mia� dekoracje typu laubzegowego.
Od frontu dworu sta� jeden ganek i dwa od strony ogrodu. Dwutraktowe obszerne wn�rze
mie�ci�o liczne pomieszczenia w�a�cicieli, rz�dcy i s�u�by. Jak wynika z opis� ludzi
pami�aj�cych dawny zesp�dworski z okresu przedwojennego, do dworu prowadzi�a aleja
lipowa biegn�ca od szosy Lubart�-Parczew, a nast�nie alejka, kt�a wiod�a wok�owalnego
gazonu na podjazd. Cz� gospodarcza zespo�u dworskiego le�a�a po drugiej stronie drogi, w
cz�i wschodniej.</p> <p>Po reformie rolnej w 1944 r. dw� by� u�ytkowany przez gmin�
posterunek milicji, szko�� a na pocz�tku lat siedemdziesi�tych zosta� sprzedany na
rozbi�k� Do roku 1984 uczniowie uczyli si�w kilku budynkach oddalonych od siebie.</p>
<p>Sytuacja zmieni�a si�od 1984 r. Kiedy to zosta�a otwarta nowa pi�na szko�a, a w 1998r.
otrzymali�my jeszcze sal�gimnastyczn� z pe�nym zapleczem sportowym i socjalnym. Do
1999r. szko�a nasza by�a szko�� o�mioklasow�. W 1999 r. Reforma O�wiaty zmieni�a
struktur�szk�- szko�a o�mioklasowa zosta�a przekszta�cona w
sze�cioklasow�<strong><br /></strong></p>
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