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Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
tel. 062 74-29-652

Opracowanie:
Wydział Promocji, Turystyki 
i Współpracy Zagranicznej

Pleszew, marzec 2011r.

Patronat medialny nad targami:

Zapraszamy do naszych szkół!
	 Po	raz	piąty	spotykamy	się	na	Targach	Edukacyjnych	
Powiatu	Pleszewskiego.
Organizujemy	je	z	myślą	o	Was,	by	ułatwić	Wam	wybór	
przyszłej	szkoły,	wymarzonego	zawodu.
	 W	szkołach	ponadgimnazjalnych	naszego	powiatu	każdy	
znajdzie	interesujący	kierunek,	dobrze	przygotowaną	kadrę	
nauczycielską	i	instruktorską,	nowoczesną	bazę	lokalową	
i	dydaktyczną.	Znajdziecie	nowych	przyjaciół.
	 Oferujemy	Wam	bardzo	dobre	wykształcenie	w	spraw-
dzonych	szkołach.	Stwarzamy	najlepsze	warunki	do	nauki	
i	zajęć	praktycznych,	ale	także	do	uprawiania	sportu	i	re-
alizowania	osobistych	pasji	i	zainteresowań.
	 Wierzę,	że	swoje	uczniowskie	życie	zwiążecie	z	jedną	ze	szkół	ponadgimna-
zjalnych	Powiatu	Pleszewskiego.
	 Życzę	sukcesów,	dobrych	wyników	w	nauce,	przyjaźni	koleżanek	i	kolegów	
w	ławce	szkolnej,	udanego	startu	w	życie	zawodowe.
	 Rodziców	zapraszam	do	aktywnego	budowania	wspólnot	szkolnych.	Dyrektorzy	
szkół	są	otwarci	na	Wasze	sugestie	i	propozycje.
	 Razem:	uczniowie,	nauczyciele	i	wychowawcy,	dyrekcje	i	organizator,	
tj.	Powiat	Pleszewski	tworzymy	nową	lepszą	jakość	naszych	szkół.
Powodzenia!
             Michał Karalus

      Starosta Pleszewski 

Projekt graficzny
i skład:
Piotr Budnik

Drukarnia:
Firma Usługowo 
Poligraficzna FC Druk, 
Piekarzew 10a



3Gimnazja Powiatu Pleszewskiego
Zespół Szkół 

Publicznych Nr 1 
w Pleszewie 
ul. Szkolna  5

63-300 Pleszew  
Dyrektor Janusz Lewandowski

tel. 62 74 28 373 
sekretzsp1@interia.pl

Zespół Szkół 
Publicznych Nr 3 

w Pleszewie 
ul. Bolesława  Krzywoustego 4

63-300 Pleszew 
Dyrektor Grzegorz Jenerowicz 

tel. 62 74 28 375
sekretariat.zsp3@gmail.com

Zespół Szkół 
Publicznych Nr 2 

w Pleszewie 
ul. Ogrodowa 2
63-300 Pleszew 

Dyrektor Romana Kaczmarek 
tel. 62 74 28 374

jadwigazsp2@gmail.com   

Zespół Szkół 
Publicznych 
w Kowalewie 
ul. Chrobrego 36
63-300 Pleszew

Dyrektor Paweł Jakubowski 
tel. 62 74 28 376 

sekretariatkowalew@wp.pl

Zespół Szkół 
Publicznych 

w Taczanowie Drugim 
Taczanów Drugi 32c

63-300 Pleszew
Dyrektor Dorota Bystrzycka 

tel. 62 74 28 377
zsptaczanow2@op.pl  

Gimnazjum 
w Gołuchowie

ul. Czartoryskich 53
63 - 322 Gołuchów 

Dyrektor Katarzyna Maciejewska 
tel. 62 761 50 02

gimnazjum@goluchow.pl

Gimnazjum im. 
Stanisława Mikołajczyka 

w Dobrzycy
ul. Szkolna 4

63 – 330 Dobrzyca  
Dyrektor Renata Berlińska  

tel. 62 741 30 81  
gimnazjum_dobrzyca@interia.pl

Zespół Szkół 
w Białobłotach

Białobłoty 20
63-308 Gizałki

Dyrektor Ewa Marciniak
Tel./fax 62 741 16 33

www.otostrona.pl/bialobloty/
 gim_bialobloty@poczta.onet.pl

Gimnazjum 
w Broniszewicach

Broniszewice 44A
63-304 Czermin

Tel./fax 62 741 64 82
Dyrektor Mariusz Wieczorek

www.gimbroniszewice.w.interia.pl
spbroniszewice@poczta.onet.pl

Gimnazjum im. 
Ojca Św. Jana Pawła II 

w Gizałkach
ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki

dyrektor Arleta Dominiak
Tel. 62 741 15 14

www.otostrona.pl/bialobloty/
sekretariatzs@zsgizalki.pl

Gimnazjum 
w Kościelnej Wsi

ul. Kaliska 2, 
62-811 Kościelna Wieś

Dyrektor Emilia Hertmann
Tel. 62 761 64 54

gimnazjum@comm.pl

Zespół Szkół 
w Choczu

63-313 Chocz
ul. Konopnickiej 6 

Dyrektor Krzysztof Wegner
tel. 62 741 53 19 

choczgimnazjum@wp.pl
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63-300 Pleszew, ul. Poznańska 38
Tel 62 508 00 44

www.lopleszew.pl 
lopleszew@lopleszew.pl

Dyrektor: Lilla Deleszkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Staszica 

w Pleszewie

SMS DLa PRZySZłyCh 
UCZNIóW „STASZICA”

Drogi Gimnazjalisto, w tej szkole jest miejsce dla 
Ciebie! Zapraszamy!

SMS DLa RODZICóW
Drogi Rodzicu Gimnazjalisty, nie ryzykuj przy-

szłości swojego dziecka, niech dołączy do 
uczniów szkoły z tradycjami i zda maturę w naj-

lepszej szkole średniej w Pleszewie.

 Pleszewski „Staszic” to szkoła z 
tradycjami. W tym roku obchodzić 
będziemy 90-lecie istnienia naszej 
Alma Mater. W ciągu 90 lat istnie-
nia, naszą szkołę opuściło wielu 
wybitnych naukowców, lekarzy i 
polityków, wśród nich:
- dr Hanna Suchocka 
- prof. dr hab. Bronisław Marciniak 
- prof. dr hab. Jerzy Kaliszan 
- prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki 
- prof. dr hab. Ryszard Tanaś 
- dr Tomasz Mizerkiewicz 
- ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Dziu-
ba

Witamy Was w najstarszej 
pleszewskiej szkole 
ponadgimnazjalnej!
 Obecnie do naszej szkoły uczęsz-
cza 496 uczniów, mamy 17 klas. 
Nasi uczniowie uczą się w szkole 
całkowicie skomputeryzowanej, w 
każdej klasie mamy dostęp do In-
ternetu. Do dyspozycji uczniów jest 

skomputeryzowa-
na biblioteka wraz 
z multimedialnym 
centrum informa-
cyjnym. Posiada-
my dwie pracow-
nie komputerowe 
i językowe, nowo-
czesną pracownię 
chemiczną, biolo-
giczną, fizyczną, językową. Po re-
moncie klasy nr 9 i 24, uczniowie 
mogą uczyć się języka angielskie-
go interaktywnie. Corocznie nasi 
uczniowie biorą udział w olimpia-
dach przedmiotowych i konkursach 
językowych. 
 Dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów naszej szkoły cieszą się 
zajęcia pozalekcyjne, na których 
można rozwijać swoje pasje. Lice-
aliści mogą skorzystać z dodatko-
wych zajęć z matematyki, biologii, 
geografii, historii, informatyki.
 Szkoła nie ma pełnowymiarowej 

sali gimnastycznej, ale dysponuje 
dwoma mniejszymi dobrze wypo-
sażonymi oraz siłownią i boiskiem 
Orlik. Nauczyciele wychowania fi-
zycznego prowadzą dodatkowe za-
jęcia z piłki koszykowej, siatkówki, 
aerobiku oraz nordic walkingu.
 Każdego roku nasi uczniowie 
otrzymują stypendia Prezesa Rady 
Ministrów, Ministra Edukacji Na-
rodowej i Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego za wybitne osią-
gnięcia w nauce. Dla najlepszych 
absolwentów Rada Rodziców fun-
duje co roku nagrody:
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Oferta edukacyjna 
na rok szkolny 2011/2012

1a matematyczno-informatyczna
 z nachyleniem POLITECHNICZNO-INŻYNIERSKIM
Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- technologia informacyjna (informatyka)
Proponowane języki:
- j. angielski/j. rosyjski
- j. angielski/j. niemiecki
W klasie trzeciej dodatkowe zajęcia z rysunku technicz-
nego, współpraca z Politechniką Wrocławską w ramach 
projektu „Matematyka Reaktywacja”

1b matematyczno-fizyczna
 z nachyleniem POLITECHNICZNO-WOJSKOWYM
Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- fizyka z astronomią
Proponowane języki:
- j. angielski/j. niemiecki
- j. niemiecki/j. angielski
Klasa mundurowa, w całym cyklu nauczania dodatkowe 
zajęcia ze strzelania, pływania, sztuk walki i ratownictwa 
medycznego.

1c biologiczno-chemiczna
 z nachyleniem MEDYCZNO-PRZYRODNICZYM
Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym:
- biologia
- chemia
Proponowane języki:
- j. angielski/j. francuski
- j. niemiecki/j. angielski
W klasie trzeciej dodatkowe ćwiczenia laboratoryjne i za-
jęcia we współpracy z Pleszewskim Centrum Medycznym.

1d humanistyczna
 z nachyleniem MEDIALNO-PRAWNYM
Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym:
- j. polski
- historia
- WOS
Proponowane języki:
- j. angielski/j. niemiecki
- j. niemiecki/j. angielski
W całym cyklu nauczania warsztaty dziennikarskie i wy-
kłady akademickie dotyczące myśli i kultury politycznej 
– współpraca z Zakładem Myśli i Kultury Politycznej UAM

1e pedagogiczno-artystyczna
 z nachyleniem PSYCHOLOGICZNO
 -PEDAGOGICZNYM
Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym:
- j. polski
- biologia
- j. angielski
Proponowane języki:
- j. angielski/j. francuski
- j. angielski/j. niemiecki
W całym cyklu dodatkowe zajęcia z muzyki lub plastyki 
w zakresie rysunku i projektowania.

1f geograficzno-matematyczna
 z nachyleniem EKONOMICZNYM
Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym:
- geografia
- matematyka
- j. angielski/j. niemiecki
Proponowane języki:
- j. angielski/j. francuski
- j. niemiecki/j. angielski
W całym cyklu nauczania wykłady 
akademickie w Zakładzie Geografii i Geologii UAM.

- Nagroda im. prof. Janiny Klatt 
dla najlepszego absolwenta 
nauk ścisłych
- Nagroda im. prof. Antoniego 
Szymańskiego dla najlepszego 
historyka
- Nagroda im. prof. Karola 
Masłowskiego dla najlepsze-
go humanisty
- Stypendium im. dr medycyny 
weterynaryjnej Romualda Śli-
wińskiego i kapitana żeglugi 

wielkiej Andrzeja Śliwińskiego
 Nie byłoby tego wszystkie-
go, gdyby nie doświadczona 
i bardzo dobrze wykwalifiko-
wana kadra pedagogiczna. 
Większość naszych nauczycieli 
to egzaminatorzy Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej. Bez 
wątpienia z tego powodu po-
szczycić się możemy  bardzo 
wysoką zdawalnością egzami-
nu maturalnego. 

Atuty naszej Alma Mater:
 bezpieczny, sprzyjający nauce klimat szkoły, 
 relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu
 bogata oferta kółek przedmiotowych
 wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie
 partnerzy zagraniczni
 e-dziennik
 największe w powiecie sukcesy sportowe, boisko „Orlik”
 wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 certyfikaty „Szkoła z klasą” i „Nauczyciel z klasą”
 wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
 działalność charytatywna i wolontariat
 tradycyjne imprezy szkolne: bal pierwszaka, połowinki, studniówka
 edukacja filmowa, muzyczna i teatralna
 nauka w systemie jednozmianowym
 udział uczniów w kursach z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęciach 

dziennikarskich, nauce pływania, nauce strzelania, Krav Madze, Ju-Jitsu
 kółko fotograficzne
 sukcesy chóru szkolnego
 rozwijanie zdolności muzycznych w zespole wokalno-instrumentalnym 
 dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (5 godzin tygodniowo) w ramach 

projektu „Szkoła Sukcesu”
 zajęcia artystyczne z muzyki, plastyki i projektowania
 zajęcia z rysunku technicznego dla klas o nachyleniu politech-

nicznym
 współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wro-

cławską w ramach projektu „Matematyka Reaktywacja”, Uniwer-
sytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu „Fizyka 
jest ciekawa” i „Poczuj chemię do chemii”, udział w wykładach 
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz zajęcia 
akademickie w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej UAM

Gimnazjalisto! – ta szkoła to gwarancja Twojej przyszłości!

N
O
W
O
Ś
Ć
!



V TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO6

63-300 Pleszew, 
ul. Poznańska 36

Tel/fax 62 508 11 55
www.zsug.pleszew.pl

Dyrektor: Iwona Kałużna

Zespół Szkół  Usługowo 
- Gospodarczych 

w Pleszewie

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2011/2012
SZKOły DLa MłODZIEŻy

• Liceum Profilowane - profil socjalny – 3 lata nauki – j. angielski i j. niemiecki
• Technikum Dla Młodzieży 
- technik organizacji reklamy – 4 lata nauki – j. angielski i j. niemiecki
- technik kelner  – 4 lata nauki – j. angielski i j. niemiecki
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - możliwość kształcenia we wszystkich zawodach – 2 lub 3 lata nauki  – j. 
angielski lub j. niemiecki (praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w zakładach usługowych oraz rze-
mieślniczych naszego regionu) 
	 Uczniowie	mogą	wybrać:
- zawody 2 letnie: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, betoniarz – zbrojarz, blacharz, kowal, posadz-
karz, kominiarz, ogrodnik, malarz – tapeciarz, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, lakiernik, monter 
systemów rurociągowych
- zawody 3 letnie: blacharz samochodowy, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, 
drukarz, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i urządzeń, 
telekomunikacyjnych, fryzjer, introligator, kaletnik, kuśnierz, cieśla, murarz, zdun, dekarz, monter instalacji i 
urządzeń sanitarnych, monter sieci komunalnych, monter konstrukcji budowlanych, ślusarz, mechanik monter 
maszyn i urządzeń, monter – elektronik, zegarmistrz, złotnik – jubiler, rzeźnik – wędliniarz, tapicer.

SZKOły DLa DOROSłyCh
• Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  
- na podbudowie zasadniczej szkoły zawodo-
wej (forma zaoczna) 2 lata nauki – j. angielski 
lub j. niemiecki
• Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych 
– (forma zaoczna) 3 lata nauki
• Szkoła Policealna Dla Dorosłych 
- opiekunka środowiskowa – 1 rok nauki, 
technik rachunkowości - 2 lata nauki
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Co nas wyróżnia
• nieodpłatna wymiana międzynarodowa;
• nauka na jedną zmianę
• współpraca z wyższymi uczelniami
• wybór zajęć z wychowania fizycznego
• dodatkowe kwalifikacje dla uczniów zsz: prawo jazdy, obsługa kas fiskalnych,  
uprawnienia dla kierowców wózków widłowych i spawalnicze
• udział w salonach i targach branżowych
• zajęcia  i wycieczki organizowane w ramach projektów unijnych

sZKoŁa PosiaDa:
• Trzy w pełni wyposażone pracownie informatyczne ze stałym dostępem 
do Internetu.
• Bibliotekę z czytelnią oraz stanowiskami multimedialnymi  
• Doskonałą bazę do uprawiania sportu - hala sportowa z siłownią, a od maja 
2011r. kompleks oświetlonych boisk sportowych Orlik.
• Dwie profesjonalne pracownie językowe.
• Stały dostęp do Internetu we wszystkich klasach.
• Radiowęzeł.
• Multimedialne Centrum Informacji.
• Bogaty księgozbiór.
• Nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym np. interaktywne tablice .
• Nowoczesna pracownia fizyczno - chemiczna.
• e-dziennik

 Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie to szkoła z ponad 
120 letnimi tradycjami, kształcąca w rzemiośle i handlu na ziemi pleszew-
skiej. Dzisiaj jest placówką bardzo dobrze wyposażoną, z salą gimnastyczną i 
siłownią, boiskiem Orlik przestronną biblioteką, profesjonalnymi pracowniami 
językowymi, z wyposażonymi w nowoczesny sprzęt pracowniami kompu-
terowymi ze stałym dostępem do sieci, z pracownią chemiczną- fizyczną, 
matematyczno- informatyczną, z 3 tablicami interaktywnymi, z odnowioną 
bazą lokalową, zmodernizowaną i na miarę możliwości nowoczesną. Stwo-
rzone przez lata warunki sprzyjają nauce ale pamiętać należy, że klimat tej 
szkoły tworzą ludzie, a przede wszystkim nauczyciele. Kadra pedagogiczna 
jest grupą wykształconą, stale rozwijającą swoje kompetencje.  Potrafi za-
ciekawić uczniów, dzięki nim szkoła staje się miejscem, w którym uczniowie 
odczuwają radość uczenia się.
 Jesteśmy szkołą, która zapewnia celową, mądrą i wszechstronną edukację. 
Pokazujemy jak stać się człowiekiem kreatywnym i stale rozwijającym się. 
Gwarantujemy dobre przygotowanie do matury, egzaminów zawodowych i startu 
w dorosłe życie. Nasi uczniowie zajmują znaczące lokaty w specjalistycznych 
konkursach i zawodach na szczeblu województwa i kraju.. Uczestniczą nie-
odpłatnie w wymianach zagranicznych, ogólnopolskich i międzynarodowych 
targach branżowych.
 Oferta edukacyjna ZSUG jest szeroka i dostosowana na potrzeby dalszego 
kształcenia. Kształcimy uczniów w liceum profilowanym- profil socjalny, tech-
nikum ekonomicznym, zasadniczej szkole zawodowej. Prowadzimy również 
nieodpłatnie szkoły dla dorosłych, w których słuchacze mogą kształcić się 
w Liceum Ogólnokształcącym, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym 
oraz w Szkole Policealnej kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa 
i technik rachunkowości.
Uczniowie i słuchacze, mogą również zdobyć w trakcie nauki dodatkowe 
uprawnienia np. prawo jazdy kategorii B, uprawnienia spawalnicze, dla kie-
rowców wózków widłowych itp. 
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63-300 Pleszew, ul. Zielona 3
Tel 62 742 11 65
Fax (062) 742 14 52

www.zsz-pleszew.pl

Zespół Szkół 
Technicznych
w Pleszewie

Dyrektor: Marek Szczepański

 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie jest szkołą 
kształcącą młodzież i dorosłych od prawie 50 lat. Prowadzi 
nauczanie w czterech typach szkół: Technikum dla młodzieży, 
Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży, Liceum Profilo-
wanym dla młodzieży oraz Szkole Policealnej dla dorosłych. 
Posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną w skład której 
wchodzą klasopracownie przedmiotowe, sale językowe, trzy 
sale komputerowe, dwie sale sportowe, siłownia, biblioteka 
oraz centrum multimedialne ze stałym dostępem do Internetu. 
 W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Technicznych 
proponuje absolwentom gimnazjum naukę w: 
* Liceum Ogólnokształcącym  - klasa sportowa o rozsze-
rzonym programie nauczania chemii, geografii i języka 
obcego – NOWOŚĆ!
* Liceum Profilowanym o profilu zarządzanie informacją
* Technikum Informatycznym w zawodzie technik infor-
matyk – NOWOŚĆ!
* Technikum Mechanicznym w zawodzie technik mechanik
* Technikum Samochodowym w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych
* Technikum Mechatronicznym w zawodzie technik me-
chatronik
* Technikum Ekonomicznym w zawodzie technik ekonomista
* Technikum handlowym w zawodzie technik handlowiec
* Technikum Gastronomicznym w zawodzie kucharz
* Szkole Policealnej dla dorosłych w zawodach: 
- technik informatyk, -  technik rachunkowości

 Młodzież w Zespole Szkół Technicznych jest przygotowy-
wana przez fachową kadrę nauczycieli do ukończenia szkoły, 
przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 Zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące oraz praktyki 
zawodowe odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego, 
w szkolnych pracowniach gastronomicznych oraz zakładach 
pracy. Prawie dziesięcioletnia  współpraca szkoły ze szkołą 
partnerską w Niemczech umożliwia uczniom również wyjazd 
na praktyki zagraniczne. W szkole działają koła zaintereso-
wań, sekcje sportowe, klub europejski, gazetka szkolna oraz 
szkolne radio.

 LICEUM OGóLNOKSZTałCąCE przygotowuje ucznia 
do podjęcia dalszego kształcenia w wybranym przez niego 
kierunku. Poszerza wiadomości z zakresu przedmiotów 
ogólnokształcących co pozwala na kontynuowanie nauki 
w dowolnej wyższej uczelni wybranej przez absolwenta. 
Nauka trwa 3 lata.

 LICEUM PROfILOWaNE – zarządzanie informacją umoż-
liwia kształtowanie umiejętności analizowania, szeregowa-
nia i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł 
multimedialnych. Profil uwzględnia konieczność stosowania 
technologii informatycznej w zarządzaniu informacją, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykorzystania internetu i 
projektowania baz danych. Nauka trwa 3 lata.

 TEChNIKUM INfORMaTyCZNE Jest szkołą, w której 
uczeń poznaje, opracowuje, uruchamia i obsługuje własne 
programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na 
potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posłu-
gując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego 
i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich 
oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych 
i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację 
sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne 
sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę Nauka trwa 4 lata.

 TEChNIKUM MEChaNICZNE jest szkołą, w której uczeń 
poznaje technologię, budowę maszyn i urządzeń programo-
wanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz posią-
dzie ważne umiejętności z zakresu projektowania procesów 
technologicznych. Nauka trwa 4 lata.

 TEChNIKUM SaMOChODOWE przygotowuje do wyko-
nywania zawodów: doradca serwisowy 
w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów, biegły z dzie-
dziny techniki samochodowej i ruchu drogowego, diagnosta 
stacji kontroli pojazdów. Podczas procesu kształcenia ucznio-
wie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia 
Praktycznego, które jest placówką dysponującą odpowied-
nio rozbudowaną i udoskonaloną bazą dydaktyczną. Nauka 
trwa 4 lata.

 TEChNIKUM MEChaTRONICZNE przygotowuje ucznia 
do projektowania i obsługi nowoczesnych urządzeń i linii 
produkcyjnych. Łączy umiejętności aż trzech dziedzin nauki: 
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mechaniki, elektroniki i informatyki, bo tego wymaga nowoczesny 
przemysł. Mechatronik może pracować zarówno w małej jak i dużej 
firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń 
technicznych. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stano-
wiskach: konstruktora, kierownika działu obsługi i napraw, operatora 
i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego 
powszechnego użytku. Nauka trwa 4 lata. 

 TEChNIKUM EKONOMICZNE przygotowuje specjalistów na 
potrzeby nowoczesnego przedsiębiorstwa, zapewnia kwalifikacje do 
prowadzenia własnej firmy. Uczniowie poznają tajniki rachunkowo-
ści, finansów, ekonomii, prawa, public relations.  Absolwenci szkoły 
pracują w bankach, urzędach skarbowych oraz w innych firmach na 
samodzielnych stanowiskach. Nauka trwa 4 lata.

 TEChNIKUM haNDLOWE gwarantuje uczniom zdobycie nowo-
czesnych kwalifikacji menadżerskich 
a także przygotowuje do prowadzenia własnej firmy. Szkoła zapewnia 
absolwentom umiejętność obsługi komputera, ksero, faksu, znajo-
mość podstaw ekonomii, finansów i strategii zarządzania handlem. 
Nauka trwa 4 lata.

 TEChNIKUM GaSTRONOMICZNE kształci uczniów w zawodzie 
kucharz, pozwala na doskonalenie przyszłej kadry, która zapewni 
rozwój gastronomii na naszym terenie. Uczniowie mają możliwość 
doskonalić umiejętności praktyczne związane z produkcją gastrono-
miczną oraz obsługą konsumenta. Nauka trwa 4 lata.

 SZKOła POLICEaLNa. Szkoła ta przygotowuje słuchacza do 
zdobycia wybranego zawodu. Nauka w tej szkole trwa 2 lata i kończy 
się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Absolwent 
może kontynuować naukę na studiach wyższych.

Wiedza jest kluczem do naszych sukcesów.
Zajmujemy wysokie miejsca w konkursach:
• Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej– mamy laureatów 
na szczeblu centralnym!!!
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR – zdobyliśmy 
odznakę brązowego kangura
• Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny
• Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
• Wielkopolski Konkurs NASZA EUROPA
• Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Województwa Wielkopolskiego
• Wojewódzki Konkurs Astronomiczny
• Powiatowy Konkurs Chemiczny
• Powiatowy Konkurs Fizyczny
• Powiatowy Konkurs Ortograficzny
• Wojewódzki Konkurs Recytatorski
• Konkurs Matematyczny EUKLIDES
• Konkurs Języka Angielskiego 
• Konkurs Języka Niemieckiego 
• Międzyszkolna Liga Strzelecka
• Powiatowe Zawody Drużyn Ratowniczych
• Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wigilijnych

Uczniowie zST w PleSzewie walczą 
na arenach sportowych w wielu 
dyScyPlinach zajmUjąc czołowe 
miejsca w wielkopolsce
Najważniejszymi	osiągnięciami	
minionego	roku	były:
•	Finał	Mistrzostw	Wielkopolski		w	aerobiku	gru-
powym	dziewcząt	–	V	miejsce
•	Finał	Mistrzostw	Wielkopolski		w	tenisie	stołowym	
dziewcząt	–	I	miejsce,	chłopców	–	V	miejsce
•	Finał	Mistrzostw	Wielkopolski	 	w	piłce	nożnej	
chłopców	–	II	miejsce
•	Finał	Mistrzostw	Wielkopolski		w	szachach	–	V	
miejsce
•	Finał	Mistrzostw	Wielkopolski		w	Indywidualnych	
Biegach	na	Orientację	–	XII	miejsce

Sekcje zajęć Pozalekcyjnych:
-piłka	koszykowa	chłopców	i	dziewcząt
-piłka	siatkowa	chłopców	i	dziewcząt
-piłka	nożna	halowa	chłopców	i	dziewcząt
-lekkoatletyka	chłopców	i	dziewcząt
-tenis	stołowy	dziewcząt	i	chłopców
-biegi	na	orientację,	sporty	walki,	aerobik,	szachy	



V TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO10

Marszew 22, 63-300 Pleszew
Tel/fax. 62 742 13 61

www.marszew.pl

Zespół Szkół Przyrodniczo 
-Politechnicznych Centrum 
kształcenia Ustawicznego 

w Marszewie

Dyrektor: Grażyna Borkowska

oFErTa EDUKaCyJna 
2011/2012

Technikum kształcące w zawodach:
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik weterynarii
- technik architektury krajobrazu
- technik logistyk
- technik technologii żywności (specjal-
ność dietetyk)
- technik żywienia i gospodarstwa do-
mowego 
  (specjalność dietetyk)
- technik rolnik
- technik agrobiznesu
- technik budownictwa
- technik hotelarstwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca 
w zawodach:
- mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych
- monter-instalator urządzeń technicznych 
w budownictwie   
  wiejskim
- rolnik

 Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych 
CKU w Marszewie to szkoła przyjazna uczniowi, 
w której panuje klimat życzliwości. Uczniowie 
mają możliwość udziału w wielu formach pracy 
pozalekcyjnej takich jak koła przedmiotowe, ar-
tystyczne i sportowe. Szkoła umożliwia sukces 
każdemu uczniowi na miarę jego możliwości, 
skutecznie przygotowuje do matury i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wypo-
saża absolwenta w umiejętności, które pozwalają 
mu zaistnieć w dorosłym życiu. Szkoła kładzie 
duży nacisk na indywidualną pracę z uczniami, 
wielu z nich odnosi sukcesy w olimpiadach i 
konkursach. Dyrekcja Zespołu Szkół Przyrodni-
czo - Politechnicznych CKU w Marszewie otwarta 
jest na różnego rodzaju działania wspomagające 
procesy kształcenia np. wymianę z partnerami 
europejskimi (w szczególności Niemcy, Belgia), 
organizację sesji popularnonaukowych, krajowe 
i zagraniczne wycieczki zawodowe.
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nasZE aTUTy: 
• tradycja szkoły ukształtowana przez ponad 
50 lat jej  
 funkcjonowania,
• niepowtarzalny klimat tworzony przez całą 
społeczność 
 szkolną,
• przyjazna atmosfera i szeroka oferta dydak-
tyczna, 
• wysoki poziom kształcenia oraz indywidualne 
podejście do  
 ucznia, 
• nowoczesne pracownie ze sprzętem wysokiej 
klasy, 
• możliwość uzyskania bezpłatnego prawa jazdy 
kat. B i T,
• liczne sukcesy uczniów w konkursach przed-
miotowych
• możliwość uzyskania indeksów na wyższe 
uczelnie dzięki 
 udziałowi  naszych uczniów w licznych olim-
piadach 
 przedmiotowych
• atrakcyjne zaplecze sportowe,
• osiągnięcia sportowe uczniów, 
• pięknie utrzymane tereny wokół szkoły, 
• sklepik szkolny;
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63-300 Pleszew
Al. Wojska Polskiego 4

Tel/fax. 62 742 89 75
www.ckp-pleszew.pl

Dyrektor: Roman Paruszewski

Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
w Pleszewie

 Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Pleszewie (CKP) jest publiczną 
placówką oświatową. Jako dynamicz-
ny ośrodek edukacyjno – szkoleniowy 
Centrum realizuje szereg zadań eduka-
cyjnych i szkoleniowych dla młodzie-
ży (zajęcia praktycznej nauki zawodu, 
praktyki zawodowe) oraz osób dorosłych 
(szkolenia i kursy przekwalifikowujące) 
w szerokim zakresie przedmiotowym 
według najnowszych programów na-
uczania i nowoczesnych standardów 
zawodowych pod kątem przyszłego za-
wodu i aktualnych potrzeb rynku pracy. 
Obejmuje teren powiatu pleszewskiego 
i powiatów sąsiednich całej Południowej 
Wielkopolski. Prowadzi współpracę z in-
stytucjami oświatowymi, Powiatowymi 
Urzędami Pracy oraz innymi podmiotami 
mającymi na uwadze rozwój kształcenia 
i szkolenia z terenu całej Polski.
 C K P  p o s i a d a  C e r t y f i k a t 
Akredytacj i  Instytucj i  Nr PSK-
M/16/I/2003/2006/2009 Polskiej Sieci 
Kształcenia Modułowego potwierdzający 
spełnienie kryteriów jakości w zakresie 
projektowania, realizacji oraz ewaluacji 
modułowych programów kształcenia 
i szkolenia zawodowego; również Eu-
ropejski Atest Instytutu Spawalnictwa 

w Gliwicach oraz aktualny Wpis Instytu-
cji Szkoleniowej o Nr 2.30/00054/2004 
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 
 Ponadto Centrum prowadzi efektywną 
współpracę na poziomie wymiany do-
świadczeń technologicznych z najwięk-
szymi pracodawcami regionu, m.in.: FA-
MOT Pleszew S.A., SPOMASZ Pleszew 
S.A., MAHLE Krotoszyn, Pratt&Whitney 
Kalisz, WSK Kalisz. Zasada współpra-
cy oparta jest o wspólnie podpisany 
w 2006r. Dokument: „Partnerstwo na 
rzecz rozwoju zasobów ludzkich Połu-
dniowej Wielkopolski”.
 CKP dysponuje bogato wyposażoną, 
nowoczesną bazą techno – dydaktyczną 
w obrębie której znajduje się czterna-
ście pracowni umożliwiających uczniom 
odbywanie praktyk zawodowych i zajęć 
praktycznych pod okiem profesjonal-
nych wykładowców i nauczycieli za-
wodu zgodnie z aktualnymi wymogami 
i standardami wyznaczanymi przez rynek 
zatrudnienia.
 Na szczególną uwagę w procesie 
kształcenia praktycznego i  szkolenia 
zawodowego zasługują pracownie obra-
biarek sterowanych numerycznie (CNC) 
spełniające najnowocześniejsze standar-
dy edukacyjne i przemysłowe. Wypo-
sażenie pracowni stanowią obrabiarki 
sterowane numeryczne: nowoczesne 
pionowe centrum obróbkowe CNC DMC 
635V pracujące w 3 osiach progra-
mowalnych wraz z oprogramowaniem 
pozwalającym projektować i symulować 
w przestrzeni trójwymiarowej 3D z syste-
mami sterowań HEIDENHAIN TNC 530; 

tokarka CNC, frezarka CNC z systemami 
sterowań SIEMENS (Sinumeric). Wszyst-
kie maszyny numeryczne wspomagane 
są kompleksowymi stanowiskami kom-
puterowymi do projektowania i wspo-
magania procesów wytwarzania CAD/
CAM/CNC
 Wizytówką Centrum jest niewąt-
pliwie nowoczesna pracownia mecha-
troniki wyposażona w 7 stanowisk dy-
daktycznych zgodnych ze standardami 
MEN, w której znajdują się profesjonalne 
urządzenia w postaci: zestawów dydak-
tycznych klocków LEGO Mindstorms do 
konstruowania robotów wykonujących 
zaprogramowane zadania, 3 stanowiska 
dydaktyczne – makiety ze sterownikami 
mikroprocesorowymi PLC, sterującymi 
urządzeniami elektrycznymi, 3 stanowi-
ska dydaktyczne – makiety ze sterowni-
kami mikroprocesorowymi PLC, steru-
jącymi urządzeniami pneumatycznymi 
i hydraulicznymi, 1 stół roboczy z wy-
posażeniem do pneumatyki. Pracownia 
elektromechaniki samochodowej wypo-
sażona w zaawansowane technologicz-
nie makiety dydaktyczne działających 
systemów urządzeń różnych układów 
– benzyna, Diesel. Zintegrowane stano-
wiska układów zapłonowych i systemów 
zasilających nowoczesny silnik benzy-
nowy, makiety systemów wtryskowych 
dla silników wysokoprężnych DIESEL, 
stanowiska instalacji oświetleniowej 
oraz zintegrowane stanowiska systemów 
bezpieczeństwa takich jak: ABS, ASR
Na wyróżnienie zasługuje również: pra-
cownia elektroniki ogólnej, stanowiąca 
nowoczesną bazę ćwiczeniową, wypo-
sażoną w 8 stanowisk komputerowych 
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– 8 stanowisk dydaktyczno – szkole-
niowych z  systemem UniTrain firmy 
LUKAS NÜLLE, realizujących tematy-
kę przedmiotową w zakresie podstaw 
elektrotechniki, elektroniki analogowej 
i cyfrowej, układów elektronicznych, 
podzespołów i instalacji.
Baza dydaktyczna Centrum powięk-
szyła się o nową pracownię mechaniki 
pojazdowej wyposażoną w 6 stanowisk 
stacjonarnych podnośników samocho-
dowych, 3 stanowiska urządzeń do 
pomiaru, oceny i  regulacji geometrii 
kół pojazdów samochodowych Beiss-
barth, stanowiska analizatorów spalin 
do diagnostyki układów w silnikach 
spalinowych, stanowiska wyposażo-
ne w diagnoskopy cyfrowe do badania 
elektronicznych układów w pojazdach 
samochodowych, nowoczesne instalacje 
wywiewne i wentylacyjne, elektroniczne 
instalacje przeciwpożarowe oraz awaryj-
ne – rezerwowe źródło zasilania prądu 
elektrycznego.
 W ramach prowadzonej działalno-
ści, CKP w Pleszewie współpracuje ze 
szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu 
pleszewskiego i powiatów sąsiednich, 
organizując dla tych szkół zajęcia prak-
tyczne i praktyki zawodowe. W szcze-
gólności z:
- Zespołem Szkół Technicznych w Ple-
szewie na ulicy Zielonej
- Zespołem Szkół Usługowo Gospodar-
czych w Pleszewie przy ulicy Poznańskiej
- Zespołem Szkół Rolniczego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Maszewie
- Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Jarocinie,
- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
w Kaliszu (Instytutem Politechnicznym).
 W ciągu każdego roku szkolnego 
CKP w Pleszewie przeprowadza zajęcia 
praktyczne i praktyki zawodowe dla 

uczniów i słuchaczy w warunkach od-
powiadających przyszłym stanowiskom 
pracy zgodnie z programami nauczania 
dopuszczonymi przez MEN w zawodach: 
technik mechanik, technik elektronik, 
technik mechatronik, technik pojazdów 
samochodowych, technik mechanizacji 
rolnictwa o specjalnościach: obróbka 
mechaniczna, diagnostyka pojazdów, 
obrabiarki sterowane numerycznie oraz 
spawanie elektryczne; technik informa-
tyk; technik ekonomista, technik han-
dlowiec, technik technologii żywności, 
technik agrobiznesu, technik rolnik; 
mechanik - operator pojazdów i maszyn 
rolniczych; sprzedawca.
 W ramach posiadanego nowocze-
snego potencjału techno – dydaktycz-
nego Centrum przeprowadza szereg 
profesjonalnych kursów potwierdzają-
cych określone kwalifikacje zawodowe 
i kursy przekwalifikowujące pod kątem 
zmieniających się preferencji rynku pra-
cy. Wśród oferowanych szkoleń należy 
wymienić najatrakcyjniejsze: kurs dia-
gnosty samochodowego; kurs programo-
wania i obsługi obrabiarek sterowanych 
numerycznie; kurs instruktora nauki 
jazdy; kursy spawalnicze metodami 
MAG, TIG, gazowe, elektrodą otuloną; 
kursy pedagogiczne dla instruktorów 
p. n. z. dla nauczycieli p. n. z; kursy 
sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej 
i komputera, przedsiębiorczości, zakła-
dania i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej.
 Pragniemy dodać iż nasza jednost-
ka szkoli osoby dorosłe, które znajdują 
zatrudnienie na rynku krajowym i eu-
ropejskim.
 Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Pleszewie prowadzi dynamiczną 
i uznaną współpracę z Okręgową Ko-
misją Egzaminacyjną (OKE) w Pozna-
niu. Jest kompleksowo wyposażonym 

i przystosowanym ośrodkiem egzami-
nacyjnym, dysponującym stanowiskami 
egzaminacyjnymi odpowiadającymi naj-
nowszym standardom wymagań mini-
sterialnych. Posiada Upoważnienia OKE 
do przeprowadzania etapu praktycznego 
zewnętrznych egzaminów zawodowych 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
całej Południowej Wielkopolski na po-
niższe zawody:
- Upoważnienie dla zawodu Technik 
mechatronik 
- Upoważnienie dla zawodu Technik 
pojazdów samochodowych 
- Upoważnienie dla zawodów:

- Sprzedawca,
- Operator obrabiarek skrawających,
- Ślusarz, 
- Mechanik pojazdów samochodo 
wych,
- Elektromechanik,

 Wychodząc naprzeciw postępującym 
technologicznie wymaganiom obecnego 
środowiska edukacji i pracy Placówka 
nasza dąży nieustannie do podnosze-
nia standardów kształcenia poprzez 
unowocześnianie swojej bazy techno 
– dydaktycznej. Prowadzi szeroko zakre-
ślone działania w zakresie wyposażenia 
placówki w najnowocześniejszy sprzęt 
i urządzenia naukowo – szkoleniowe ce-
lem zapewnienia najwyższego poziomu 
i jakości oferty edukacyjnej Centrum.
 Założeniem nadrzędnym Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Pleszewie 
jest skuteczne kształcenie praktyczne 
i  szkolenie nowoczesnymi metodami 
z wykorzystaniem najnowocześniej-
szych osiągnięć w dziedzinie sprzętu 
dydaktycznego, odpowiadające aktu-
alnym preferencjom i obowiązującym 
standardom rynku pracy krajowego 
i europejskiego.
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63-300 Pleszew
ul. Ogrodowa 13

Tel/fax. 62 742 22 56
www.odn.ckp-pleszew.pl

Dyrektor: 
Roman Paruszewski

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie powołany został uchwałą Rady Powiatu w Ple-
szewie z dnia 1 czerwca 2002r. Od stycznia 2006r. działalność Ośrodka finansowana jest w całości 
przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz z dochodów własnych.
 Ośrodek obejmuje swoją działalnością wszystkie szkoły i placówki oświatowe powiatu pleszew-
skiego. Wspiera rozwój nauczycieli jak i uczniów poprzez liczne konferencje, konkursy tematyczne 
oraz projekty edukacyjne o zasięgu powiatowym.
 Wydawnictwa własne: Informator zawierający aktualna ofertę edukacyjną w zakresie doskonale-
nia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w danym roku szkolnym

CELE OŚRODKA
•  Organizowanie i prowadzenie działalności w celu podnoszenia jakości pracy szkół  i innych 
placówek oświatowych działających na terenie powiatu pleszewskiego.
• Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
• Rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do działań nowatorsko
  - innowacyjnych. 
• Wspieranie rad pedagogicznych w zakresie wdrażania zmian w edukacji i podnoszenia 
    efektywności pracy.

ZADANIA OŚRODKA
1. Prowadzenie doskonalenia nauczycieli 
w zakresie: 
- wspierania ich w  rozwoju zawodowym 
  i osiąganiu stopni awansu zawodowego
- organizowania i kierowania procesem 
kształcenia ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na konstruowanie planów dydak-
tycznych, stosowanie metod aktywi-
zujących, właściwe ocenianie wiedzy 
i umiejętności, 
- organizowania i  kierowania proce-
sem wychowawczym ze szczególnym 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Pleszewie
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uwzględnieniem wychowania 
patriotycznego i obywatelskiego, 
- edukacji regionalnej, 
- edukacji ekologicznej,
- edukacji informatycznej i mul-
timedialnej, 
- tworzenia i ewaluacji wewnątrz-
szkolnego systemu oceniania, 
- praca z uczniem zdolnym w ra-
mach prowadzonego od 2005 r. 
Programu Rozpoznawania 
  i Wspierania Uzdolnień.
-  pracy z uczniem sprawiającym 
trudności wychowawcze.
2. Prowadzenie doskonalenia na-
uczycieli w zakresie:
- wspierania nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych we wdra-
żaniu programu Nowej Matury 
-  organizowania spotkań tematycznych (szkoleń) dla dyrektorów szkół i innych placówek, 
3.Wspieranie rad pedagogicznych w zakresie:
-  projektowania nauczycielskiego planu dydaktycznego,
-  analizowania wyników sprawdzianu i egzaminów oraz wykorzystania ich do oceny jakości kształ-
cenia w szkole,
- tworzenia programów rozpoznawania i wspierania uzdolnień,
- diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów i zespołów klasowych oraz tworzenia narzędzi do 
badania osiągnięć dydaktycznych,
-  budowania programów naprawczych,
4. Prowadzenie działalności promocyjnej Ośrodka.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
6. Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi w regionie i w kraju, uczelniami wyższymi, IPN 
oraz innymi instytucjami wspierającymi oświatę.
7. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych.
8.Rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do działań 
nowatorsko – innowacyjnych.
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63-300 Pleszew
ul. Osiedlowa 1

Tel/fax. 62 742 78 77
www.zs4-pleszew.pl

Dyrektor: Elżbieta Kwiatek

Zespół Szkół 
Specjalnych 
w Pleszewie

Szkoła  posiada nowoczesne pomoce 
do pracy z uczniami:

SPRZęT DO PRaCy METODą TOMaTISa. 
Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane 
„elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. 
Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, 
dzięki czemu następuje poprawa koncentracji jakości uczenia się 
oraz rozwijania zdolności językowych i komunikacyjnych. Wspomaga 
również funkcjonowanie dyslektyków.

EEG BIOfEEDBaCK to nowoczesna aparatura umożliwiająca trening 
mózgu w  celu poprawienia jego efektywności. Pacjent podłączony 
poprzez elektrody do systemu kontroluje przebieg videogry wyłącznie 
przy użyciu myśli. Terapeuta tak dostraja parametry fal mózgowych 
pacjenta, by stymulować powstawanie nowych wzorców, a hamować 
te niewłaściwe.

Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności intelektualnej.

W skład Zespołu wchodzą:

Wczesne 
wspomaganie 

rozwoju dziecka

Szkoła 
Podstawowa Gimnazjum

Szkoła 
Przysposabiająca 

do Pracy

Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa 

Nr 3

przeznaczone dla 
dzieci od chwili na-
rodzin do momentu 
rozpoczęcia przez 

nich nauki szkolnej

zajęcia prowadzone 
są indywidualnie 
z dzieckiem i jego 
rodziną na terenie 

placówki lub w domu  
rodzinnym

dla uczniów z nie-
pełnosprawnością 

intelektualną  
w stopniu:

- lekkim (od 8 do 
16 osób w klasie) 
-  umiarkowanym i 
znacznym (od 4 do 
8 osób w zespole)
-  głębokim (od 2 

do 4 osób)

dla uczniów z 
niepełnospraw-
nością intelek-

tualną  
w stopniu:

- lekkim (od 8 
do 16 osób w 

klasie)  
-  umiarkowa-

nym i znacznym 
(od 4 do 8 osób 

w zespole)

dla uczniów z nie-
pełnosprawnością 

intelektualną  
w stopniu:

-  umiarkowanym 
i znacznym (od 
4 do 8 osób w 

zespole

dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim

uczniowie kształcą się w zawo-
dach: malarz – tapeciarz, fryzjer, 

kucharz małej gastronomii,  
piekarz, mechanik pojazdów 

samochodowych

praktyki odbywają się u rzemieśl-
ników i w CKP w Pleszewie, a w 
zawodzie kucharz małej gastro-

nomii w szkole
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Zespół zatrudnia nauczycieli specjalistów- oligofrenopeda-
gogów, psychologa, pedagoga, logopedę. 
UCZNIOWIE MaJą ZaPEWNIONE: 

indywidualne zajęcia rewalidacyjne:
- kompensacyjno-usprawniające
- dydaktyczno-wyrównawcze
- korygujące wady postawy
- artystyczne-terapia przez sztukę
- logopedyczne
szeroko pojętą indywidualizację metod, form i programów 

nauczania
zajęcia w świetlicy szkolnej od 7.00 do 16.00
opiekę pielęgniarki
poradnictwo dla rodziców
bezpłatny dostęp do podręczników
bezpłatne dojazdy
codzienne obiady

SZKOła POSIaDa: 
sale lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne pozy-

skane z funduszy Unii Europejskiej, 
klasopracownie: 
- biologiczno-chemiczną, techniczną, 
- dwie sale komputerowe z stałym dostępem do Inter-

netu, 
- salę doświadczania świata, 
- salę „małej gastronomii”, 
- zastępczą salę gimnastyczną, 
- mini siłownię, 
- bibliotekę,
- świetlicę,
- warsztat stolarski. 

 W lutym 2008r. rozpoczęło swoją działalność Pleszew-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem w przyszłość”. Jego celem jest przede wszystkim 
tworzenie warunków do organizowania działań mających 
na celu wspieranie rozwoju, rehabilitacji i opieki nad oso-
bami niepełnosprawnymi umysłowo lub ruchowo.
 W latach 2008 - 2009 szkoła realizowała projekt unijny 
„Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody 
pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 
9.1.2. Dzięki funduszom pozyskanym na realizację projektu, 
ze środków Unii Europejskiej odbywały się zajęcia kompute-
rowe, artystyczne, zajęcia usprawniania technik szkolnych, 
doradztwa zawodowego, lekcje języka niemieckiego,  terapia 
metodą EEG Biofeedback, terapia metodą Tomatisa. 

Na TERENIE SZKOły DZIała: 
Samorząd Uczniowski, 
szkolny sklepik „Kubuś”, 
gazetka szkolna „To i Owo”, 
koła zainteresowań: teatralne, informatyczne, sportowe, 

turystyczne, muzyczne, taneczne, plastyczne, 
18 Drużyna Nieprzetartego Szlaku.

 W ramach programu „Pomost Przyjaźni” ucznio-
wie spotykają się z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych 
na wspólnych zajęciach. Do grona przyjaciół uczniów 
niepełnosprawnych należą uczniowie z Zespołu Szkół 
Usługowo-Gospodarczych, Zespołu Szkół Technicz-
nych, Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 3  
w Pleszewie.  W 2003r. (Europejskim Roku Niepełnospraw-
nych) Pomost Przyjaźni otrzymał wyróżnienie w konkursie 
„Wiem, rozumiem, umiem pomóc” ogłoszonym przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej.
 Szkoła organizuje wiele imprez i konkursów. Najważniejszą 
imprezą jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną.

POZa TyM SZKOła ORGaNIZUJE:
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski,
Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Międzyszkolny Turniej Kręglarski. 

W konkursach biorą udział uczniowie szkół specjalnych  
z byłego województwa kaliskiego.

W zajęciach tera-
peutycznych oprócz 
uczniów naszej 
szkoły uczestniczyli 
również uczniowie z 
ZSP nr 2 oraz z ZSP 
nr 3 z Pleszewa.
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63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 14
Tel/fax. 62 742 16 55

e-mail: poradniapp-pleszew@plenet.pl
www.poradnia-pleszew.org.pl

Dyrektor: Danuta Szymańska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Pleszewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest przeznaczona 
dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 Wspomagamy wszechstronny rozwój młodego pokolenia, wspieramy wychowawczą funkcję rodziny, poma-
gamy nauczycielom w podwyższaniu efektywności procesu nauczania. Rozwiązujemy sygnalizowane problemy, 
jesteśmy wyczuleni na różnorodne zagrożenia cywilizacyjne. Wnikając 
w środowisko lokalne identyfikujemy problemy i podejmujemy działania 
zaradcze. Poradnia zatrudnia specjalistów: psychologów, pedagogów, 
logopedów, doradcę zawodowego.

 W ramach swojej pracy pracownicy Poradni prowadzą bada-
nia diagnostyczne oraz terapię: 

Psychologiczną
Pedagogiczną
Logopedyczną 

W terapii logopedyczne wykorzystywane są najnowsze narzędzia do ćwiczeń min. Cyfrowy korektor mowy dla 
osób jąkających się. Terapia pedagogiczna ukierunkowana jest na pracę z dziećmi dyslektycznymi.  W terapii 
psychologicznej udzielana jest pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w procesie wychowania. Jej celem 
jest poprawne funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym, szkolnym, rodzinnym.

 Oferta Poradni obejmuje również pomoc w przygotowaniu uczniów do świadomego wyboru ścieżki - 
kształcenia i zawodu. Prowadzimy:
- Indywidualne badania predyspozycji zawodowych dla uczniów niezdecydowanych lub mających istotne 
ograniczenia zdrowotne
- Zajęcia warsztatowe wspomagające proces planowania 
ścieżki kariery zawodowej
- Indywidualne rozmowy doradcze w trakcie których uczeń 
może uzyskać informacje na temat oferty edukacyjno-zawo-
dowej, szczegółowych charakterystyk zawodów, rekrutacji itp.
Punkt konsultacji doradcy zawodowego czynny jest w każdy 
poniedziałek w godz. 14.00-16.00

Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne i dobrowolne.
Siedziba Poradni znajduje się w Pleszewie przy ulicy Słowac-
kiego 14. Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00

ZaPRaSZaMy!
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10 lecie 
świetlicy
 Młodzież dojeżdżająca do 
szkół pnadgimnazjalnych może 
skorzystać z świetlicy mieszczą-
cej się w Domu Rzemiosła w 
Pleszewie przy ul. Św. Ducha 
5. 
 W świetlicy można bezpiecz-
nie poczekać na autobus lub 
na rozpoczynające się później 
lekcje. Czekającej młodzieży 
nie dopadnie nuda. Bowiem 
świetlica oferuje nieodpłatne 
korzystanie z komputerów z 
dostępem do internetu, stół do 
tenisa, gry edukacyjne i plan-
szowe, podręczną biblioteczkę  
oraz możliwość przygotowania 
ciepłej herbaty.
Panująca w świetlicy atmosfera 
sprzyja spotkaniom i akcjom 
organizowanym dla wolontariu-
szy przy ścisłej współpracy ze 
szkołami ponadgimnazjalnymi 
z powiatu pleszewskiego.
 Świetlica czynna jest od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8:00 do 18:00.

POWIATOWA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA 
DLA MŁODZIEŻY DOJEŻDAJĄCEJ

PrZyŁĄCZ siĘ
- ZosTaŃ woLonaTriUsZEM!
 Od września 2008 świetlica prowadzi  CENTRUM 
WOLONTARIATU .
Do głównych zadań CW należą:
• Prowadzenie Biura Pośrednictwa Wolontariatu 
• Promocja wolontariatu oraz
• Szkolenia dla koordynatorów pracy wolontariuszy w 
instytucjach/organizacjach oraz 
• Szkolenia dla osób chcących działać jako wolontariusze.
• Realizacja projektów wolontariackich
Do najciekawszych projektów, w których udział wzięli 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zaliczyć można:
• Tydzień Integracji w Ośrodku Wsparcia (realizowany od 
roku 2008)
• Kiermasz Rzeczy Używanych i nie tylko „ZA GROSZE” 
(realizowany od roku 2008)
• Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
(ELIOS)- odbyły się w Warszawie we wrześniu 2010r.- 
udział w nich wzięło 10 pleszewskich wolontariuszy



10 lat 
świetlicy!


