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I TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO „Tak witamy wiosnê”

Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznañska 79
63-300 Pleszew
tel. 062 74-29-652
Opracowanie:
Wydzia³ Promocji i Rozwoju
Sk³ad:
Piotr Budnik
Drukarnia:
Firma Us³ugowo Poligraficzna FC Druk, Piekarzew 10a

Patronat medialny nad targami:

Pleszew, marzec 2007r.
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Zapraszam do naszych szkó³!
Co proponuj¹ m³odym ludziom szko³y
ponadgimnazjalne, które prowadzi Powiat
Pleszewski? Szko³y przyjazne uczniom i rodzicom, z dobr¹ kadr¹ pedagogiczn¹, dobrze
wyposa¿one w nowoczesne œrodki dydaktyczne, otwarte na wspó³czesne wyzwania
i metody wychowawcze.
Targi Edukacyjne maj¹ na celu pokazanie dorobku wszystkich naszych szkó³
i klimatu ¿ycia szkolnego.
Dla was m³odzi przyjaciele zorganizowaliœmy te targi. Zobaczcie sami, jak
blisko waszych domów rodzinnych s¹ dobre szko³y. Warto w nich
wyruszaæ w doros³e ¿ycie: dla siebie, dla rodziców.
W pleszewskich szko³ach zdobêdziecie wiedzê, potrzebn¹ Wam
w przysz³ej pracy zawodowej i ¿yciu oraz poznacie nowych przyjació³.
¯yczê trafnego wyboru szko³y! Powodzenia
Micha³ Karalus

Starosta Pleszewski

Pleszew, 21 marca 2007r.
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PROGRAM TARGÓW:
21 marca (dzieñ I)
9:00 – 15:00 Sala sportowa ZSUG
Otwarcie stoisk dla zwiedzaj¹cych,
powitanie - orkiestra dêta ZSRCKU
zwiedzanie stoisk
prezentacje szkó³ i placówek oœwiatowych
wystawa podrêczników i wydawnictw edukacyjnych
9:00 – 14:00 Aula LO
Prezentacja oferty edukacyjnej uczelni i szkó³
wy¿szych w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Pleszewie Aula LO
9:30 – 13:00 Sala sportowa ZSUG
Towarzyszaæe prezentacje artystyczne i pokazy szkó³ m.in.:
orkiestra dêta – ZS RCKU
„Szymon Majewski Show” - ZSUG
pokaz zdrowej ¿ywnoœci - ZSRCKU
aerobik – ZST
10:00 Sala sportowa ZSUG
Uroczyste otwarcie targów – Starosta Pleszewski Micha³ Karalus
Og³oszenie konkursu dla uczniów szkó³ gimnazjalnych „Ta ziemia od innych dro¿sza – ODN
10:30 – 11:00 ZSUG
Spotkanie Starosty Pleszewskiego z wójtami,
przedstawicielami szkó³ wy¿szych i kuratorium
oraz dyrektorami szkó³ sala nr 4
10:00 – 13:00 Klasy ZSUG
Warsztaty, szkolenia, konsultacje PPP i ODN
(harmonogram zgodnie ze zg³oszeniami)
klasy ZSUG

9:00 – 14:00 Zwiedzanie szkó³: LO, ZS
RCKU, ZST, ZSUG, CKP i ODN i ZSS.
„Otwarte drzwi” w szko³ach ponadgimnazjalnych:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Pleszewie,
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Pleszewie,
Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego w Maszewie,
Zespó³ Szkó³ Us³ugowo – Gospodarczych
w Pleszewie,
Centrum Kszta³cenia Praktycznego i ODN
w Pleszewie
15:00 Zakoñczenie

22 marca (dzieñ II)
9:00 – 15:00 Sala sportowa ZSUG
otwarcie stoisk dla zwiedzaj¹cych,
powitanie - orkiestra dêta ZSRCKU
zwiedzanie stoisk
prezentacje szkó³ i placówek oœwiatowych
wystawa podrêczników i wydawnictw edukacyjnych
9:30 – 13:00 Sala sportowa ZSUG, aula I LO
Towarzysz¹ce prezentacje artystyczne i pokazy szkó³ m.in. ma³e formy teatralne
9:00 – 14:00 Zwiedzanie szkó³: LO, ZS
RCKU, ZST, ZSUG, CKP i ODN i ZSS.
„Otwarte drzwi” w szko³ach ponagimnazjalnych
14:00 Zakoñczenie
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Stanis³awa Staszica w Pleszewie
63-300 Pleszew,
ul. Poznañska 38
Tel (062) 508-00-44
www.lopleszew.scholaris.pl
Dyrektor:
Stanis³aw Janiak

Witamy Was w najstarszej pleszewskiej szkole ponadgimnazjalnej!
Szko³a posiada certyfikat „Szko³a z Klas¹” i certyfikat „Nauczyciel z Klas¹”.
Rezultatem osi¹gniêæ w olimpiadach przedmiotowych jest 18 miejsce w rankingu dziennika
„Rzeczpospolita” i „Perspektyw”. Szko³a znalaz³a siê w „z³otej 25” szkó³ ponadgimnazjalnych woj.
wielkopolskiego.
Najwiêksze osi¹gniêcia naszego liceum w tym roku szkolnym:
Liceum zajê³o 7 miejsce w Wielkopolsce, w klasyfikacji szkó³ za osi¹gniêcia sportowe.
I miejsce w województwie w Licealiadzie - sztafeta dziewcz¹t 10 x 800 m.
Dru¿yna naszej szko³y zajê³a drugie miejsce w Wojewódzkim Turnieju Szachów Dru¿ynowych.
Dziewczêta naszej szko³y dosta³y siê do fina³u wojewódzkiego w Aerobiku Grupowym.
Po rozgromieniu dru¿yny Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Wieruszowie 46:8, matematyczna
reprezentacja naszej szko³y wygra³a pierwszy mecz pó³fina³owy z II LO z Wroc³awia. Wynik
29:18.
Jeden z uczniów naszej szko³y zakwalifikowa³ siê do fina³u V Misyjnej Olimpiady Znajomoœci
Afryki.
W rankingu na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Pleszewskiej nasza uczennica zajê³a I
miejsce.
Atutem szko³y jest nauka na jedn¹ zmianê lekcje trwaj¹ od 800 do 1420. Szko³a posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe: chemiczn¹, fizyczn¹, biologiczn¹, jêzykow¹ i dwie komputerowe. Odnowion¹ salê gimnastyczn¹, si³owniê. Do dyspozycji uczniów jest klub Hades – mo¿na w
nim spo¿yæ œniadanie.
W szkole prowadzone s¹ kó³ka zainteresowañ: polonistyczne, informatyczne, matematyczne,
jêzyka angielskiego i jêzyka francuskiego, teatralne, geograficzne, chemiczne, biologiczne.
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W szkole dzia³aj¹ sekcje pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców, pi³ki koszykowej ch³opców, grupa aerobiku sportowego. Liceum uczestniczy w programie „Szko³a promuj¹ca zdrowie”.
Liceum posiada skomputeryzowan¹ bibliotekê szkoln¹ wraz z multimedialnym centrum informacyjnym, w którym uczniowie korzystaæ mog¹ z ksi¹¿ek, programów multimedialnych oraz
Internetu. Wypo¿yczanie odbywa siê za pomoc¹ kart z kodem kreskowym. Aktywnie wspó³pracuje z bibliotek¹ Ko³o Przyjació³ Biblioteki, które wydaje gazetkê szkoln¹, prowadzone s¹ tak¿e
warsztaty dziennikarskie i informatyczne.
Szko³a wspó³pracuje z Liceum Królewskim w Chimay w Belgii. Corocznie odbywaj¹ siê wizyty
naszych uczniów w Belgii, albo Belgów u nas. Goœciliœmy studentów z Brazylii, z Tajwanu ,
Niemiec i Australii.
W ci¹gu 87 lat istnienia nasz¹ szko³ê opuœci³o wielu wybitnych absolwentów wœród nich
Hanna Suchocka – by³y Premier Rz¹du RP, Minister Sprawiedliwoœci i Prokurator Generalny, obecnie ambasador RP w Watykanie. W murach naszej szko³y kszta³ci³o siê te¿ kilkudziesiêciu profesorów wy¿szych uczelni, m.in.
prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronis³aw Marciniak
prodziekan wydzia³u neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab.
Jerzy Kaliszan
twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Marketingu i Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej prof.
dr hab. Kazimierz Trzêsicki
prof. dr hab. Ryszard Tanaœ – pracownik Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr Tomasz Mizerkiewicz – pracownik naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ks. prof. dr hab. Andrzej Dziuba – d³ugoletni kierownik Sekretariatu Episkopatu Polski, wyk³adowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

I TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO „Tak witamy wiosnê”

7

Zespó³ Szkó³ Us³ugowo - Gospodarczych
w Pleszewie
63-300 Pleszew,
ul. Poznañska 36
Tel/fax (062) 508-11-55
www.zsug-pleszew.pl.pl
Dyrektor:
Iwona Ka³u¿na
Zespó³ Szkó³ Us³ugowo- Gospodarczych w Pleszewie mo¿e siê poszczyciæ jedn¹ z najd³u¿szych historii ze wszystkich szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu pleszewskiego. Zespó³ prowadzi
naucznie w czterech typach szkó³: liceum profilowanym, zasadniczej szkole zawodowej, uzupe³niajcym liceum ogólnokszta³cym, szkole policealnej, a poczwszy od roku 2007/2008 równie¿
w technikum w zawodzie kelnera.
Uczniowie naszej szko³y maj¹ do dyspozycji nowoczeœnie wyposa¿one pracownie przedmiotowe, w tym dwie profesjonalne pracownie jêzykowe,w których odbywa siê nauka jêzyka angielskiego i niemieckiego, trzy pracownie komputerowe, salê sportow¹ z si³owni¹, dobrze wyposa¿on¹ bibliotekê z czytelni¹ i Multimedialnym Centrum Informacji. Ka¿da pracownia naszej szko³y
posiada bezpoœredni dostêp do Internetu. Nowoczesny sprzêt i pomoce dydaktyczne s³u¿¹ uczniom
naszej placówki równie¿ podczas zajêæ pozalekcyjnych. Swoje zainteresowania uczniowie mog¹
rozwijaæ w ko³ach sportowych, jêzykowych, teatralnym, fotograficznym, tanecznym ,ekologicznym, klubie europejskim, ratownictwa medycznego i innych. M³odzie¿ naszej placówki ucz¹c siê
w liceach, czy w klasach zasadniczej szko³y zawodowej, zdobywa wiedzê i umiejêtnoœci, które s¹
przepustk¹ na studia lub podstaw¹ pracy zawodowej.. Szko³a jest dla nich miejscem, gdzie kszta³tuj¹ siê ich zainteresowania czêsto decyduj¹ce o wyborze dalszej drogi ¿yciowej, ich rozwojowi
sprzyja praca w organizacjach m³odzie¿owych, ko³ach zainteresowañ czy zespo³ach sportowych.
Praca ta przynosi wymierne efekty. Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ zaliczyæ nale¿y:
Coroczne stypendia za wyniki w nauce- Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej,
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego, ponadto od roku 2004 dla najlepszego maturzysty
roku- nagroda pieniê¿na ufundowana przez Dyrektora Szko³y
Uczestnictwo w ró¿norakich konkursach przedmiotowych, zw³aszcza zawodowych ( cukiernicy, stolarze) w zawodach sportowych, ale te¿ i w ogólnopolskich i miêdzynarodowych projektach edukacyjnych – ostatnio- projekt miêdzynarodowy- Wiosna Europejska 2004 r. W bie¿¹cym
roku szkolnym uczestnictwo, jako jedyna szko³a powiatu pleszewskiego, w projekcie Echo- Poznañskiego Czerwca 1956- organizowanym pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty.
Ponadto jako jedna z dziesiêciu szkó³ w Polsce udzia³ w Symulacji wyborów samorz¹dowych w
ramach dnia europejskiej edukacji obywatelskiej, organizowanej przez Polsk¹ Fundacjê im. Roberta Schumana.
Udzia³ w konkursach przedmiotowych zw³aszcza zaœ w zakresie jêzyka niemieckiego, gdzie w
minionych latach nasza uczennica Katarzyna Grocholska zdoby³a I miejsce w Wielkopolsce w
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konkursie Niemcy bez tajemnic, w roku 200 6natomiastt zajê³a w tym konkursie II miejsce w
Wielkopolsce.
W 2004 r. wyró¿nienie dla Zespo³u Szkó³ Us³ugowo- Gospodarczych medalem Za Zas³ugi Dla
Ligi Obrony Kraju
Bicie rekordu Guinessa, przez 29 uczniów szko³y, poprzez przygotowanie „Pleszewskej Sa³atki” podczas obchodów Dni Pleszewa w 2003 r.
Placówka pocz¹wszy od 1987 roku, zrzeszona jest w klubie szkó³ im. Hipolita Cegielskiego,
skupiaj¹cym 11 placówek z ca³ej Polski, którym patronuje ten Wielkopolanin. W kalendarz imprez
szkolnych na sta³e wpisane s¹ ogólnopolskie zawody w ró¿nych dyscyplinach sportowych oraz,
turnieje wiedzy o patronie.
Aktywne kontakty zagraniczne z 4 partnerami ( trzech z Niemiec- Lipsk, Quedlinburg i Gütersloh oraz jeden z W³och- Scheggino), pocz¹wszy od roku 2003 w ramach programu Leonardo
da Vinci: 5 grup m³odzie¿y naszej placówki, przebywa³o na miêdzynarodowych sta¿ach ( ³¹cznie
oko³o 100 osób- przebywa³o w Niemczech i we W³oszech.
Systematyczna wspó³praca zagraniczna
Oferta edukacyjna
mo¿liwa jest, w ramach przygotowywanych
na rok szkolny 2007/2008
przez szko³ê, projektów Leonardo da Vinci. PoLiceum profilowane (3 lata, j.angielski i j.niemiecki)
cz¹wszy od roku 2004 nasza placówka pozyska³a ponad 100.000 EURO ze œrodków unijekonomiczno - administracyjny
nych dziêki temu uczniowie w ka¿dym roku
socjalny
szkolnym uczestnicz¹ w miêdzynarodowych wymianach m³odzie¿y nieodp³atnie.
NOWOŒÆ! Technikum dla m³odzie¿y
kelner (4 lata j.angielski i j.niemiecki)
Uczniowie i s³uchacze naszej placówki przystêpuj¹ z powodzeniem do egzaminu maturalZasadnicza Szko³a Zawodowa dla m³odzie¿y
nego oraz egzaminów potwierdzaj¹cych kwa– mo¿liwoœæ kszta³cenia we wszystkich zawodach
lifikacje zawodowe przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹ Cechu Rzemios³ Ró¿nych oraz Okrêgow¹
Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Komisj¹ Egzaminacyjn¹. Uzyskane w ten spodla doros³ych na podbudowie zasadniczej szko³y
sób dyplomy potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawozawodowej (2lata j.angielski lub j.niemiecki)
dowe uznawane s¹ w krajach Unii Europejskiej.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 im.
Szko³a Policealna dla doros³ych
OPIEKUNKA ŒRODOWISKOWA (2 semestry)
H. Cegielskiego, która nadal stanowi g³ówny
OBS£UGA TURYSTYCZNA (4 semestry)
trzon szko³y, kszta³ci siê m³odzie¿ w ró¿nych zaTECHNIK RACHUNKOWOŒCI (4 semestry)
wodach, bardzo poszukiwanych w chwili obecnej nie tylko na lokalnym rynku pracy ale rówNOWOŒÆ! Szko³a Policealna dla
nie¿ i w krajach UE.
doros³ych OPIEKUNKA DZIECIÊCA
Uczniowie tych klas praktyczn¹ naukê zawo(4 semestry)
du odbywaj¹ w zak³adach us³ugowych oraz rzemieœlniczych naszego regionu. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ wynikaj¹c¹ z odbywania praktyk u lokalnych pracodawców jest obok otrzymywanego wynagrodzenia, mo¿liwoœæ nauki zawodu w zak³adach pracy wyposa¿onych w nowoczesne technologie, bezpoœrednia obs³uga klienta, a tak¿e
o wiele wiêksze szanse na zatrudnienie w przysz³oœci.
Poprawa bazy lokalowej szko³y pocz¹wszy od roku 2006 umo¿liwi³a organizacjê nauki w
klasach dla m³odzie¿y na jedn¹ zmianê tj. od 8.00- 15.10.
Przyjazna atmosfera, profesjonalna kadra, dobrze wyposa¿one pracownie, sprzyjaj¹ nauce i rozwojowi zainteresowañ uczniów i s³uchaczy.
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Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Zielona 3
Tel (062) 742-11-65
Fax (062) 742-14-52
www.zsz-pleszew.pl
Dyrektor:
Marek Szczepañski
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Pleszewie jest szko³¹ kszta³c¹c¹ m³odzie¿ i doros³ych od prawie
44 lat. Prowadzi nauczanie w piêciu typach szkó³: Technikum dla m³odzie¿y i dla doros³ych, Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla m³odzie¿y, Liceum Profilowanym dla m³odzie¿y, Technikum Uzupe³niaj¹cym dla doros³ych i Szkole Policealnej dla doros³ych. Posiada dobrze wyposa¿on¹ bazê dydaktyczn¹ w sk³ad której wchodz¹ klasopracownie przedmiotowe, sale jêzykowe, trzy sale komputerowe, dwie sale sportowe, si³ownia, biblioteka oraz centrum multimedialne ze sta³ym dostêpem do Internetu.
W roku szkolnym 2007/2008 Zespó³ Szkó³ Technicznych proponuje absolwentom gimnazjum
naukê w:
Technikum Mechanicznym
Technikum Samochodowym
Technikum Mechatronicznym
Technikum Ekonomicznym
Technikum Handlowym
Technikum Odzie¿owym
Technikum Gastronomicznym
Liceum Ogólnokszta³c¹cym o rozszerzonym programie nauczania
matematyki, informatyki i jêzyka obcego
Liceum Profilowanym o profilu zarz¹dzanie informacj¹,
a absolwentom szkó³ œrednich zdobycie zawodu technika informatyka albo technika ekonomisty
w szkole policealnej.
M³odzie¿ w Zespole Szkó³ Technicznych jest przygotowywana przez fachow¹ kadrê nauczycieli do ukoñczenia szko³y, przyst¹pienia do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe.
Zajêcia praktyczne, zajêcia specjalizuj¹ce oraz praktyki zawodowe odbywaj¹ siê w Centrum
Kszta³cenia Praktycznego, w szkolnych pracowniach krawieckich i gastronomicznych oraz zak³adach pracy. Ponad piêcioletnia wspó³praca szko³y ze szko³¹ partnersk¹ w Niemczech umo¿liwia
uczniom równie¿ wyjazd na praktyki zagraniczne. W szkole dzia³aj¹ ko³a zainteresowañ, sekcje
sportowe, klub europejski, gazetka szkolna oraz szkolne radio.
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WA¯NE WYDARZENIA I SUKCESY:
Uczniowie naszej szko³y odnosz¹ sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Corocznie kilkoro uczniów awansuje do etapu okrêgowego w Poznaniu. Mamy tak¿e laureatów
na szczeblu centralnym i nasi uczniowie jako finaliœci otrzymuj¹ indeksy wy¿szych uczelni.
Zdobywamy wyró¿nienia w Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiêbiorczoœci na
szczeblu okrêgowym.
Dzia³aj¹c w Szkolnym Klubie Modelarskim nasi uczniowie zajmuj¹ czo³owe miejsca w
wojewódzkich zawodach modeli redukcyjnych w Poznaniu.
W ramach dzia³alnoœci Szkolnego Klubu Europejskiego uczniowie przygotowuj¹ siê do
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Mo¿emy pochwaliæ siê finalistami etapu okrêgowego tej olimpiady oraz udzia³em w etapie wojewódzkim konkursu „Nasza Europa”.
Uczniowie bior¹ udzia³ w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej Województwa Wielkopolskiego i kwalifikuj¹ siê do etapu wojewódzkiego.
Mo¿emy pochwaliæ siê corocznym udzia³em w finale wojewódzkim konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego.
Uczniowie naszej szko³y zajmuj¹ fina³owe lokaty w Powiatowym Konkursie Fizycznym
i Powiatowym Konkursie Chemicznym dla szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu pleszewskiego.
Osi¹gamy sukcesy w konkursach matematycznych: w Miêdzynarodowym Konkursie
Matematyczny „Kangur” nasz uczeñ otrzyma³ wyró¿nienie oraz odznakê br¹zowego
kangura, zdobywamy wyró¿nienia w konkursie matematycznym „Euklides” i próbujemy swych
si³ w Ogólnopolskich Internetowych Zawodach Matematycznych „Matmix”.
Kwalifikujemy siê do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego oraz mamy laureatów w Powiatowym Konkursie Ortograficznym.
Dru¿yna Zespo³u Szkó³ Technicznych zajmuje fina³owe miejsca w Miêdzyszkolnej Lidze
Strzeleckiej i Zawodach Powiatu Pleszewskiego w strzelaniu z karabinka pneumatycznego.
Uczniowie naszej szko³y zdobywaj¹ czo³owe miejsca w Zawodach Dru¿yn Ratowniczych
na szczeblu powiatowym.
Uczniowie mog¹ sprawdzaæ swoj¹ znajomoœæ jêzyków obcych w konkursach z jêzyka angielskiego oraz niemieckiego i kwalifikuj¹ siê do dalszych etapów.
Znaj¹ nas tak¿e w miêdzyszkolnym konkursie „Najlepszy projekt odzie¿y wieczorowej”, w którym uczennica naszej szko³y zajê³a I miejsce w kategorii model ucznia i w Ogólnopolskim Konkursie „Ig³¹ malowane”.
Spektakl w wykonaniu uczniów naszej szko³y w czasie Wielkopolskich Dni „Stop Uzale¿nieniom” zaj¹³ I miejsce.
Nasi uczniowie byli w œcis³ej czo³ówce etapu okrêgowego Wojewódzkiego Konkursu
Literackiego Zielone Pióra kwalifikuj¹c siê do szczebla wojewódzkiego.
Mistrzostwo wielkopolski w aerobiku grupowym.
Indywidualne medale w fina³ach mistrzostw wielkopolski w lekkiej atletyce,
V miejsce w Wielkopolsce w dru¿ynowych mistrzostwach w tenisie sto³owym dziewcz¹t oraz
III miejsce w rejonie ch³opców.
10 miejsce w Wielkopolsce w dru¿ynowych mistrzostwach w szachach ch³opców.
II miejsce w fina³ach rejonu w pi³ce siatkowej dziewcz¹t.
Udzia³ w fina³ach rejonu w pi³ce koszykowej ch³opców i dziewcz¹t
Udzia³ w fina³ach wielkopolski w sztafetowych biegach prze³ajowych i indywidualnych biegach prze³ajowych.
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Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Marszewie
Marszew 22, 63-300 Pleszew
Tel/fax. (062) 742-13-61
(062) 742-13-63
www.marszew.internetdsl.pl
Dyrektor:
Gra¿yna Borkowska
Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
w Marszewie
OG£ASZA NABÓR DO SZKÓ£
na rok szkolny 2007/2008
1. Ponadgimnazjalnych:
TECHNIKUM kszta³c¹ce w zawodach:
technik agrobiznesu,
technik rolnik ( specjalnoœæ: rolnik lub ogrodnik),
technik mechanizacji rolnictwa,
technik technologii ¿ywnoœci,
technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego,
technik weterynarii.
Zasadniczej Szko³y Zawodowej kszta³c¹cej w zawodzie:
mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,
rolnik ( specjalnoœæ: rolnik lub ogrodnik).
2. Technikum Uzupe³niaj¹cego dla doros³ych – forma zaoczna
/na podbudowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej/ kszta³c¹cego w zawodach:
technik mechanizacji rolnictwa,
technik rolnik.
3. Szkó³ Policealnych kszta³c¹cych w zawodach (dla doros³ych – forma zaoczna):
technik agrobiznesu
technik rolnik
Zapraszamy:
DRZWI OTWARTE 21, 22 marzec i 1 kwietnia 2007 godz. 900 do 1500,
Stoisko na I Targach Edukacyjnych Powiatu Pleszewskiego 21 i 22 marzec,
Stoisko na „targach w Marszewie” 1 kwietnia 2007 godz. 900 do 1500.
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ATUTAMI SZKO£Y S¥:
SZKO£A O DU¯YCH TRADYCJACH: Zosta³a utworzona w 1957 r. We wrzeœniu bie¿¹cego roku szko³a obchodziæ bêdzie jubileusz 50 leci powo³ania. Dobrze przygotowuje uczniów
do zawodu jak równie¿ do wy¿szych studiów. Grono pedagogiczne stanowi grupa dynamicznych, oddanych nauczycieli, którym zale¿y na wszechstronnym wykszta³ceniu i sukcesach m³odzie¿y.
SZKO£A WY¯SZA Po ukoñczeniu szko³y absolwenci mog¹ kontynuowaæ naukê w naszej
szkole na Zamiejscowych Studiach Zaocznych Akademii Rolniczej w Poznaniu.
SZKO£A DOBRZE WYPOSA¯ONA W: cztery pracownie informatyczne ze sta³ym dostêpem do Internetu; jedenaœcie multimedialnych sal dydaktycznych; dwie profesjonalne sale
jêzykowe; pracownie i laboratoria æwiczeniowe: biologii, chemii, analizy ¿ywnoœci; pracownie przedmiotowe.
SZKO£A INNOWACYJNA: Otwiera siê na zewn¹trz poprzez ró¿nego rodzaju aktywnoœci: wymiana z partnerami europejskimi (Niemcy, Belgia); organizacja sesji popularnonaukowych; udzia³ i osi¹gniêcia (tytu³y laureatów na szczeblu ogólnopolskim) na olimpiadach dla
poszczególnych zawodów; krajowe i zagraniczne wycieczki zawodowe.
SZKO£A SPORTOWA: Stawiamy na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów. Posiadamy:
salê sportow¹, pe³nowymiarowy stadion sportowy, si³owniê.
SZKO£A MUZYCZNA: M³odzie¿ ma mo¿liwoœæ gry w orkiestrze szkolnej, która uœwietnia
swymi wystêpami imprezy organizowane na terenie szko³y, gminy i powiatu.

SZKO£A PROWADZI:
INTERNAT: Dla naszych uczniów, s³uchaczy i studentów oferujemy dobre warunki zakwaterowania, wysok¹ jakoœæ posi³ków oraz specjalistyczn¹ opiekê ze strony wychowawców.
LABORATORIA WARSZTATOWE: podstaw diagnostyki pojazdów rolniczych; obs³ugi,
napraw, u¿ytkowania pojazdów i maszyn rolniczych; elektrotechniki; spawalni i kuŸni; obróbki rêcznej i mechanicznej; techniki ochrony roœlin
GOSPODARSTWO: W 36 hektarowym gospodarstwie szko³a prowadzi zajêcia praktyczne
z zakresu produkcji roœlinnej, zwierzêcej i mechanizacji rolnictwa.
STACJA KONTROLI OPRYSKIWACZY: Stacja prowadzi badania kontrolne opryskiwaczy, oraz dzia³alnoœæ szkoleniow¹ i doradcz¹ z zakresu techniki ochrony roœlin.
PRAKTYKI ZAWODOWE: Organizujemy praktyki zawodowe w: gospodarstwie szkolnym, wybranych gospodarstwach rolnych, przedsiêbiorstwach i warsztatach us³ug technicznych, zak³adach przemys³u rolno-spo¿ywczego, u partnerów zagranicznych (Holandia, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Norwegia)
SZKOLENIA KURSOWE: prawo jazdy kategorii B i T; operator kombajnów zbo¿owych i
maszyn Samobie¿nych; stosowania œrodków ochrony roœlin i u¿ytkowania; opryskiwaczy; zunifikowany system rachunkowoœci rolnej; komputerowe stopnia podstawowego i zaawansowanego; jêzykowe przygotowuj¹ce do kwalifikacji na praktyki zagraniczne
SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI: W czytelni szkolnej uczniowie mog¹ korzystaæ z
sta³ego dostêpu do internetu na czterech stanowiskach komputerowych.
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Centrum Kszta³cenia Praktycznego
w Pleszewie
63-300 Pleszew
Al. Wojska Polskiego 4
Tel/fax. (062) 742-89-75
www.ckp-pleszew.pl
Dyrektor:
Roman Paruszewski
Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Pleszewie jest placówk¹ oœwiatowo – wychowawcz¹
jedn¹ z pierwszych siedemnastu, dzia³aj¹cych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest jednostk¹ organizacyjn¹ Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Ju¿ od 1996 roku jako dynamiczny oœrodek edukacyjno – szkoleniowy Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Pleszewie zgodnie ze swym statutem za³o¿ycielskim realizuje szereg zadañ edukacyjnych i szkoleniowych dla m³odzie¿y oraz osób doros³ych z powiatu pleszewskiego jak i ca³ej
Po³udniowej Wielkopolski. Zasiêgiem dzia³ania obejmuje szeœæ powiatów: pleszewski, kaliski, jarociñski, ostrowski, krotoszyñski, ostrzeszowski oraz prowadzi wspó³pracê z innymi placówkami
tego typu na terenie ca³ego kraju.
CKP w Pleszewie realizuje szereg zadañ szkoleniowych, zajêæ praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych w szerokim zakresie przedmiotowym w oparciu o bogato wyposa¿on¹, nowoczesn¹ bazê techno – dydaktyczn¹. W obrêbie Centrum znajduje siê czternaœcie pracowni w których uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ odbywania praktyk zawodowych jak równie¿ zajêæ praktycznych
pod k¹tem przysz³ego zawodu pod okiem profesjonalnych wyk³adowców i nauczycieli zawodu.
W ramach prowadzonej dzia³alnoœci, na podstawie zawieranych umów, Centrum wspó³pracuje ze szko³ami ponadgimnazjalnymi powiatu pleszewskiego. W szczególnoœci z: Zespo³em Szkó³
Technicznych w Pleszewie na ulicy Zielonej, Zespo³em Szkó³ Us³ugowo Gospodarczych w Pleszewie przy ulicy Poznañskiej, Zespo³em Szkó³ Rolniczego Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Maszewie. Centrum wspó³pracuje równie¿ ze szko³ami ponadgimnazjalnymi powiatów s¹siednich:
Zespo³em Szkó³ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Kaliszu.
Wspó³praca polega na realizowaniu zawodowego kszta³cenia praktycznego , jest to: organizowanie praktyk zawodowych i zajêæ praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych: zawodowych i technikum; organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania
zawodowego dla uczniów i s³uchaczy tych szkó³; organizowanie dla uczniów i s³uchaczy kursów
podwy¿szaj¹cych kwalifikacje lub umo¿liwiaj¹cych uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie); organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kszta³cenia.
W ci¹gu ka¿dego roku szkolnego na mocy umów zawieranych z zespo³ami szkó³ i szko³ami
ponadgimnazjalnymi CKP W Pleszewie przeprowadza zajêcia praktyczne dla ponad 390 uczniów
oraz praktyki zawodowe dla ponad 350 uczniów i s³uchaczy. Osoby te nabywaj¹ umiejêtnoœci
praktyczne w zawodach:
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technik mechanik o specjalnoœciach:
budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, komputerowe wspo
maganie procesu wytwarzania;
technik mechanizacji rolnictwa o specjalnoœciach:
obróbka mechaniczna, diagnostyka pojazdów / obrabiarki sterowane numerycznie
oraz spawanie elektryczne;
technik mechatronik,
technik elektronik,
technik telekomunikacji,
technik elektryk,
technik informatyk o specjalnoœciach: zarz¹dzanie informacj¹;
technik ekonomista,
technik handlowiec.
Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Pleszewie dzia³a w œrodowisku edukacyjnym równie¿
jako oœrodek egzaminacyjny. Posiada upowa¿nienia Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do przeprowadzania zewnêtrznych egzaminów zawodowych potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe na poni¿sze zawody:
Upowa¿nienie Nr 58/2004 dla zawodu Sprzedawca 522[01] – etap pisemny i praktyczny
Upowa¿nienie Nr 30/2005 do etapu praktycznego zawodów:
Elektromechanik 724[05], Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02], Mechanik pojazdów samochodowych 723[04], Operator obrabiarek skrawaj¹cych 722[02], Monter – elektronik 725[01], Œlusarz 722[03]
Upowa¿nienie Nr 61/2006 do zorganizowania etapu praktycznego zawodów: Technik mechanik 311[20], Technik ekonomista 341[02], Technik handlowiec 341[03]
Placówka nasza prowadzi tak¿e szerokie dzia³ania maj¹ce na celu wzrost poziomu edukacji i
udoskonalanie aktualnej oferty edukacyjnej Centrum. W zwi¹zku z powy¿szym, w ramach projektu MEiN: „Pracownie komputerowe dla CKP/CKU” wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Centrum otrzyma³o kompleksow¹ pracowniê komputerow¹ z oprogramowaniem i pe³nym
dostêpem do Internetu w postaci 17 kompleksowych stanowisk komputerowych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem.
W zakresie doposa¿enia stanowisk do przeprowadzania zewnêtrznych egzaminów zawodowych otrzymaliœmy sprzêt (urz¹dzenia mechaniczne) na wyposa¿enie 6 stanowisk do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodzie Sprzedawca oraz w ramach wyposa¿enia stanowiska do przeprowadzania zewnêtrznych egzaminów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych nowoczesne urz¹dzenia na 3 stanowiska.
Kolejnym znacz¹cym sukcesem w dziedzinie rozwoju edukacji i modernizacji oferty edukacyjnej w regionie by³ projekt o tytule: „Modernizacja wyposa¿enia pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie w Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Pleszewie”. W ramach projektu opracowany zosta³ program modernizacji oferty edukacyjnej Centrum, maj¹cy stanowiæ szansê rozwoju dla m³odych ludzi i zdobycia wysoko ocenianych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych.
W ramach tego przedsiêwziêcia powsta³a nowa pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie, zakupiono nowoczesne pionowe centrum obróbkowe z oprogramowaniem oraz 10 stanowisk komputerowych.
Ponadto Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Pleszewie prowadzi i propaguje wszelkie kursowe formy kszta³cenia, dokszta³cania, przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego równie¿
w zorganizowanych formach pozaszkolnych, realizuje gamê spotkañ, seminariów, konferencji
tematycznych, jak równie¿ kursy zawodowe nadaj¹ce szkolonym umiejêtnoœci zawodowe. W
ramach dzia³alnoœci kursowej Centrum wspó³pracuje z Powiatowymi Urzêdami Pracy: w Pleszewie, w Kaliszu, w Krotoszynie, w Ostrowie Wlkp., w Ostrzeszowie.
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Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Pleszewie
63-300 Pleszew
Al. Wojska Polskiego 4
Tel/fax. (062) 742-89--75
wew. 30
www.odn.ckp-pleszew.pl
Dyrektor:
Roman Paruszewski
OŒRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PLESZEWIE
zosta³ powo³any uchwa³¹ Rady Powiatu z dnia 1 czerwca 2002r. Jest jednostk¹ podleg³¹ Starostwu Powiatowemu w Pleszewie i w ca³oœci przez nie finansowan¹. ODN obejmuje swym zasiêgiem teren powiatu pleszewskiego oraz powiatów oœciennych. Do g³ównych zadañ Oœrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie nale¿y:
doskonalenie oœwiatowej kadry kierowniczej,
szkolenia Rad Pedagogicznych szkó³ i placówek oœwiatowych,
planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli,
kursy doskonal¹ce dla nauczycieli w zakresie przedmiotowo – metodycznym,
wspieranie uzdolnieñ uczniów poprzez organizacjê konkursów i projektów edukacyjnych o
zasiêgu powiatowym,
szkolenie Zespo³u Liderów Wewn¹trzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
Oœrodek zatrudnia doradców metodycznych, którzy realizuj¹ swoje zadania poprzez udzielanie
indywidualnych konsultacji, prowadzenie lekcji i zajêæ otwartych oraz zajêæ warsztatowych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagaj¹cych pracê dydaktyczno – wychowawcz¹
nauczycieli, diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.
Szczup³¹ obsadê kadrow¹ wspomaga od pocz¹tku istnienia placówki Zespó³ Liderów Wewn¹trzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Tworz¹ go nauczyciele wy³onieni przez Rady Pedagogiczne szkó³ powiatu pleszewskiego.
Do najwa¿niejszych zadañ Lidera WDN nale¿y:
udzia³ w planowaniu i realizacji zadañ Oœrodka,
gromadzenie i przekazywanie informacji o macierzystej szkole,
badanie potrzeb i oczekiwañ nauczycieli w zakresie doskonalenia,
informowanie Rady Pedagogicznej macierzystej szko³y o dzia³aniach podejmowanych przez
Oœrodek,
wspó³udzia³ w opracowywaniu i upowszechnianiu materia³ów metodycznych,
podnoszenie swoich kwalifikacji i wiedzy merytorycznej jako Lidera WDN.
Oœrodek wydaje „Kwartalnik Edukacyjny”, pismo redagowane przez nauczycieli i adresowane do nich, bêd¹ce miejscem wymiany doœwiadczeñ, pogl¹dów oraz dyskusji dotycz¹cych edukacji.
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W 2004r. przy wspó³pracy z redakcj¹ tygodnika „¯ycie Pleszewa” wydane zosta³y „Legendy
i podania Ziemi Pleszewskiej”, publikacja zawieraj¹ca legendy zwi¹zane z naszym powiatem, opracowane przez uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów w ramach og³oszonego
konkursu.
Corocznie wydawany jest „Informator” zawieraj¹cy aktualn¹ ofertê edukacyjn¹ w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkó³ i placówek oœwiatowych w danym
roku szkolnym.
W roku szkolnym 2005/2006 Oœrodek przyst¹pi³ do opracowywania i wdra¿ania PROGRAMU ROZPOZNAWANIA I WSPIERANIA UZDOLNIEÑ. Ma on na celu, rozpoznanie
uczniów o ponadprzeciêtnych zdolnoœciach, czy te¿ obdarowanych talentem w okreœlonej dziedzinie, oraz stworzenie im warunków do rozwoju posiadanych uzdolnieñ. Realizacja Programu
nastêpowaæ bêdzie poprzez:
podnoszenie œwiadomoœci wœród kadry pedagogicznej i rodziców odnoœnie potrzeb dzieci
szczególnie uzdolnionych,
rozwiniêcie procedur rozpoznawania utalentowanych uczniów, korzystaj¹c z bogatej literatury pedagogicznej oraz doœwiadczeñ dolnoœl¹skich szkó³, wspomagaj¹cych ODN w przygotowaniu tego¿ programu,
œledzenie i stymulowanie aktywnoœci umys³owej i wszechstronnego rozwoju dziecka,
d¹¿enie do stworzenia optymalnych warunków, w których uczniowie uzdolnieni i utalentowani mogliby rozwijaæ swój potencja³,
zachêcanie uczniów do aktywnoœci twórczej,
kszta³towanie ucznia twórczego o szerokich horyzontach umys³owych,
rejestrowanie postêpów dokonywanych przez uczniów rozpoznanych jako szczególnie uzdolnionych i utalentowanych,
opracowanie przejrzystych strategii wspólnego wspierania i motywowania tych¿e uczniów,
zarówno w œrodowisku szkolnym, jak i poza nim,
poszukiwanie dostêpu do wszelkich mo¿liwych Ÿróde³ wsparcia dla tych¿e dzieci.
Do Programu przyst¹pi³y szko³y powiatu pleszewskiego, w których wytypowani zostali Szkolni
Liderzy Rozpoznawania i Wspierania Uzdolnieñ. Przy realizacji tego¿ przedsiêwziêcia niezbêdna
jest pomoc rodziców, którzy „od zawsze” znaj¹ swoje dziecko, obserwuj¹ je codziennie w ró¿nych sytuacjach i to oni s¹ pierwszymi partnerami nauczycieli. Wa¿n¹ rolê we wspomaganiu w
zakresie ujawniania zdolnoœci odgrywa równie¿ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, udzielaj¹ca wsparcia rodzicom i nauczycielom w zakresie postêpowania z dzieckiem zdolnym. Patronat
medialny nad Programem obj¹³ lokalny tygodnik „¯ycie Pleszewa”
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Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Pleszewie
63-300 Pleszew
ul. Osiedlowa 1
Tel/fax. (062) 742-78--77
www.zs4.neostrada.pl
Dyrektor:
El¿bieta Kwiatek
Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Pleszewie przeznaczony jest dla dzieci i m³odzie¿y z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci intelektualnej. W sk³ad Zespo³u wchodz¹ Szko³a Podstawowa,
Gimnazjum, Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy. Uczniowie ucz¹ siê w ma³ych zespo³ach klasowych. Utworzone s¹ klasy dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim (od
8 do 16 osób) zespo³y edukacyjne dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu
umiarkowanym i znacznym (od 4 do 8 osób) oraz zespo³y rewalidacyjno-wychowawcze dla
uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu g³êbokim (od 2 do 4 osób). Szko³a zatrudnia nauczycieli specjalistów – oligofrenopedagogów, psychologa, pedagoga, logopedê.
G³ówna siedziba Szko³y znajduje siê w Pleszewie przy ulicy Osiedlowej 1. Ponadto zajêcia odbywaj¹ siê w Domu Pomocy Spo³ecznej w Broniszewicach, Oœrodku Wsparcia przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie. Funkcjonuje równie¿ Oddzia³ Przyszpitalny przy Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.
Uczniowie maj¹ zapewnione:
indywidualne zajêcia rewalidacyjne:
- kompensacyjno – usprawniaj¹ce,
- dydaktyczno – wyrównawcze,
- koryguj¹ce wady postawy,
- artystyczne - terapia przez sztukê,
szeroko pojêt¹ indywidualizacjê metod, form i programów nauczania,
zajêcia w œwietlicy szkolnej od 7.30 do 15.30,
opiekê pielêgniarki przez ca³y dzieñ,
poradnictwo dla rodziców i pomoc w realizacji zadañ wychowawczych
udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych w ramach kó³ek zainteresowañ,
bezp³atny dostêp do podrêczników,
bezp³atne dojazdy,
codzienne obiady.
Szko³a posiada: sale lekcyjne wyposa¿one w pomoce dydaktyczne pozyskane
z funduszy Unii Europejskiej, klasopracownie: biologiczno-chemiczn¹, techniczn¹, komputerow¹,
„ma³ej gastronomii”, salê doœwiadczania œwiata, zastêpcz¹ salê gimnastyczn¹, minisi³owniê, bibliotekê, œwietlicê,
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Na terenie Szko³y dzia³a: Samorz¹d Uczniowski, szkolny sklepik Kubuœ, szkolna gazetka
„To i Owo”, ko³a zainteresowañ: teatralne „Baltazar”, informatyczne, sportowe, turystyczne, muzyczno-taneczne, plastyczne, 18 Dru¿yna Harcerska Nieprzetartego Szlaku. Nasi harcerze bior¹
udzia³ w zlotach, turniejach gier i zabaw, festiwalach piosenek,w Niepodleg³oœciowym Turnieju
Pi³ki No¿nej w Ostrowie Wlkp.
Uczniowie naszej Szko³y uczestnicz¹ w Programie Socrates – Comenius, programie „Pomost PrzyjaŸni”. Program Sokrates ma za zadanie rozszerzenie wspó³pracy europejskiej w
dziedzinie edukacji. Szko³y partnerskie znajduj¹ siê we Francji i Niemczech. W ramach programu
uczniowie obserwuj¹: pogodê, ¿ycie w oczku wodnym, ¿ycie owadów. Wprowadzaj¹ zasady
zdrowego od¿ywiania siê oraz segregacjê œmieci i odpadów. W ramach „Pomostu PrzyjaŸni”, uczniowie spotykaj¹ siê z m³odzie¿¹ szkó³ ponadgimnazjalnych., która zna upodobania swoich m³odszych przyjació³, wie jak radziæ sobie z trudnymi niejednokrotnie reakcjami dzieci. Spotkania te ucz¹ odpowiedzialnoœci i wzajemnej tolerancji.
Szko³a organizuje wiele imprez i konkursów. Najwa¿niejsz¹ imprez¹ jest Dzieñ Godnoœci Osoby z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹. Jej celem jest zintegrowanie osób niepe³nosprawnych intelektualnie ze spo³eczeñstwem. Impreza swym zasiêgiem obejmuje po³udniow¹
Wielkopolskê. Jej uczestnikami s¹ zarówno osoby niepe³nosprawne, jak równie¿ uczniowie szkó³
podstawowych, gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych z Pleszewa, a tak¿e rodzice, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci oraz wszyscy, którym bliski jest los ludzi niepe³nosprawnych. Dla
uczestnicz¹cych w obchodach Dni Godnoœci nasza Szko³a co roku przygotowuje wiele atrakcji
m.in. ciekawy program artystyczny, regionalny przegl¹d twórczoœci artystycznej, wystawa prac
osób niepe³nosprawnych. Dodatkowo mo¿na wzi¹æ udzia³ w zawodach sportowych, ró¿nych
grach wszystkich zabawach. Dla wszystkich jest równie¿ ciep³y posi³ek
Poza tym szko³a organizuje Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski oraz Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki Osób Niepe³nosprawnych. W konkursach bior¹ udzia³ uczniowie
szkó³ specjalnych z by³ego województwa kaliskiego. Ka¿dy z uczestników otrzymuje dyplomy, a
laureaci nagrody.
W kalendarz szkolnych imprez na sta³e wpisa³y siê: festyn zdrowia, festyn regionalny, ekologiczny, zabawa andrzejkowa, Miko³ajki, spotkanie gwiazdkowo – noworoczne organizowane
we wspó³pracy z Rad¹ Rodziców, powitanie wiosny, Zaj¹czek, Dzieñ Sportu, Dzieñ Dziecka, Dzieñ
Obrony Cywilnej.
Uczniowie bior¹ tak¿e udzia³ w wielu konkursach i imprezach, które odbywaj¹ siê poza szko³¹.
Do imprez tych m. in. nale¿¹: Miêdzyszkolny Konkurs Ortograficzny w ¯erkowie, Przegl¹d Form
Teatralnych Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Maska” w Ostrowie Wielkopolskim, Wojewódzki Przegl¹d M³odych Talentów w Ostrzeszowie, Miêdzyszkolny Konkurs „Podró¿ujemy po Europie” w Borzêciczkach, Regionalny Przegl¹d Widowisk Jase³kowych Bo¿onarodzeniowych w Giza³kach, Wiosennych Biegach Lekkoatletycznych Lekkoatletycznych w Ostrowie Wlkp.
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Pleszewie
63-300 Pleszew
ul. Wyspiañskiego 10
Tel/fax. (062) 742-16--55
Dyrektor:
Danuta Szymañska
Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Pleszewie przeznaczona jest
dla dzieci,m³odzie¿y, rodziców i nauczycieli.
Wspomagamy wszechstronny rozwój m³odego pokolenia ,wspieramy wychowawcz¹ funkcje rodziny, pomagamy nauczycielom w podwy¿szaniu efektywnoœci procesu nauczania. Rozwi¹zujemy sygnalizowane problemy ,jesteœmy wyczuleni na ró¿norodne zagro¿enia cywilizacyjne. Wnikaj¹c w œrodowisko lokalne identyfikujemy problemy i podejmujemy dzia³ania zaradcze .
Poradnia zatrudnia wysoko wyspecjalizowan¹ kadrê specjalistów: psychologów, pedagogów,
logopedów, neurologopedów, którzy œwiadcz¹ us³ugi dla dzieci i m³odzie¿y ,rodziców i nauczycieli zamieszkuj¹cych i pracuj¹cych na naszym terenie.
Poradnia przystosowana jest do pracy z dzieæmi m³odzie¿¹ niepelnosprawn¹ .Posiada pe³ne
wyposa¿enie testowe do badan poziomu inteligencji ,testy wiadomoœci szkolnych , a tak¿e dysponuje programami komputerami do prowadzenia zajêæ terapeutycznych ,a tak¿e programy
komputerowe s³u¿¹ce do wczesnych wykrywania wad wymowy ,s³uchu i wzroku
Zg³aszaj¹c siê do naszej Poradni uzyskasz: - poradê psychologa ,pedagoga, logopedy, -diagnozê
psychologiczn¹ ,pedagogiczn¹ ,logopedyczn¹ ,-pomoc w pokonywaniu trudnoœci w uczeniu
siê ,-pomoc w rozwi¹zywaniu problemów emocjonalnych ,wychowawczych i innych, -pomoc w
wyborze kierunku kszta³cenia ,szko³y ponadgimnazjalnej, kierunku studiów.
Prowadzimy terapiê :psychologiczn¹ ,pedagogiczna, logopedyczn¹.
Pomocy udzielamy : -dzieciom od 3 roku ¿ycia, -dzieciom przedszkolnym, -dzieciom i m³odzie¿y szkó³ podstawowych ,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ,-rodzicom, -nauczycielom.
Pod opieka Poradni znajduj¹ siê:- przedszkola publiczne i niepubliczne na terenie powiatu pleszewskiego, szko³y podstawowe ,-gimnazja ,-szko³y ponadgimnazjalne ,-placówki specjalne.
Mo¿esz siê do nas zg³osic zawsze gdy masz problem i oczekujesz pomocy psychologa, pedagoga , logopedy – bez skierowania konsultuj¹c siê z nami osobiœcie lub telefonicznie.

NASZA POMOC JEST BEZP£ATNA.
Siedziba Poradni znajduje siê w Pleszewie przy ul. Wyspiañskiego 10.
Sekretariat placówki jest czynny od poniedzia³ku do pi¹tku od godz:7.00 – 15.00.
ZAPRASZAMY.

