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{joomplu:275 right} Większycka szkoła istniała już w II połowie XIX w. Mieściła się ówcześnie w
teraźniejszej sali DFK. Znajdowały się tam dwie klasy oraz pracownia techniczna, w której stały
maszyny do szycia, piec, imadła i dłuta. Budynek, w którym obecnie uczą się dzieci został
wybudowany w okresie międzywojennym.

Po oddaniu nowego budynku szkolnego, stary przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli.
Dyrektorem był wtedy pan Szubert. W nowym lokalu uczyło się sześć roczników, ale
pomieszczenia były tylko cztery. Nauczanie podstawowe nadal obejmowało cykl ośmioletni.
Klasa podzielona była na dwie części. Po jednej stronie siedzieli chłopcy, po drugiej dziewczęta.
Pulpity ławek były długie na sześciu uczniów. Były pochylone i miały miejsca na kałamarz oraz
pióro. Każdy uczący się miał też tabliczkę z zaznaczonymi liniami i kratkami, z których ścierano
tekst umieszczoną na sznurku gąbką, gdy nie był już potrzebny.

{joomplu:274 left} W szkole nie było tak łatwo jak przed II wojną światową. Upalnym latem
uczniowie pilnie się uczyli, a zimą, gdy doskwierał mróz, dzieci grzały się przy kaflowym piecu.
Kiedy termometr wskazywał temperaturę – 25 stopni C lekcji nie było, a pan dyrektor uczył
dzieciaki jazdy na nartach i łyżwach. Latem z kolei, czasem trzeba było pójść do pracy w polu,
gdy któryś z gospodarzy potrzebował pomocy.

Tak samo jak w XXI w., uczniowie pozwalali sobie na psikusy. Stawiając przed klasowy
telewizor mapę zasłaniającą nauczycielowi ekran, oglądali swoje ulubione programy. Czasami
kończyło się to karą, czasem wezwaniem rodziców lub wizytą u dyrektora. Wtedy dyrektorem
był pan Tadeusz Bereta, po nim, jego żona, pani Józefa Bereta. Kolejny dyrektor to pan Ludwig
Szymusiak. Przez wiele lat dyrektorem szkoły była pani Izolda Kozupa. Niż demograficzny
spowodował, że społeczeństwo gminne zadecydowało o połączeniu PSP Poborszów i PSP
Większyce. Od września 2003 roku funkcjonuje Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Większycach z
filią w Poborszowie. Dzieci klas I – III uczą się w filii w Poborszowie, zaś IV – VI w
Większycach. W skład Zespołu wchodzą również odziały przedszkolne w obu placówkach.
W styczniu 2017 r. stanowisko kierownicze w placówce objęła pani Aleksandra Wrazidło.
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