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Zapraszamy do naszych szkół!
Po raz szósty spotykamy się na Targach Edukacyjnych
Powiatu Pleszewskiego.
Organizujemy je z myślą o Was, by ułatwić Wam wybór
przyszłej szkoły, wymarzonego zawodu.
Oferujemy Wam bardzo dobre wykształcenie w sprawdzonych szkołach. Stwarzamy najlepsze warunki do nauki
i zajęć praktycznych, ale także do uprawiania sportu i realizowania osobistych pasji i zainteresowań.
Wierzę, że swoje uczniowskie życie zwiążecie z jedną
ze szkół ponadgimnazjalnych 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

Patronat medialny nad targami:

Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
tel. 062 74-29-652
Opracowanie:
Wydział Promocji, Turystyki
i Współpracy Zagranicznej

Projekt graficzny
i skład:
Piotr Budnik
Drukarnia:
Firma Usługowo
Poligraficzna FC Druk,
Piekarzew 10a

Pleszew, marzec 2012r.
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Gimnazja 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 2
w Pleszewie

ul. Ogrodowa 2
63-300 Pleszew
Dyrektor Romana Kaczmarek
tel. 62 74 28 374
zspnr2@op.pl

Zespół Szkół
Publicznych Nr 3
w Pleszewie

Zespół Szkół
Publicznych
w Taczanowie Drugim

Zespół Szkół
Publicznych
w Kowalewie

Zespół Szkół
w Choczu

ul. Bolesława Krzywoustego 4
63-300 Pleszew
Dyrektor Grzegorz Jenerowicz
tel. 62 74 28 375
sekretariat.zsp3@gmail.com

ul. B. Chrobrego 36
63-300 Pleszew
Dyrektor Paweł Jakubowski
tel. 62 74 28 376
zspkowalew@wp.pl

Gimnazjum
w Gołuchowie

ul. Czartoryskich 53
63 - 322 Gołuchów
Dyrektor Katarzyna Maciejewska
tel. 62 761 50 02
gimnazjum@goluchow.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 Kościelnej Wsi

ul. Kaliska 2,
62-811 Kościelna Wieś
Dyrektor Emilia Hertmann
Tel. 62 761 64 54
gimnazjum@comm.pl

Taczanów Drugi 32c
63-300 Pleszew
Dyrektor Dorota Bystrzycka
tel. 62 74 28 377
zsptaczanow2@op.pl

63-313 Chocz
ul. Konopnickiej 6
Dyrektor Krzysztof Wegner
tel. 62 741 53 19
choczgimnazjum@wp.pl
chocz_sp@wp.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

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 Broniszewicach

Broniszewice 44A
63-304 Czermin
Tel./fax 62 741 64 82
Dyrektor Mariusz Wieczorek
www.gimbroniszewice.w.interia.pl
spbroniszewice@poczta.onet.pl
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I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 38

Tel 62 508 00 44

www.lopleszew.pl
lopleszew@lopleszew.pl

Dyrektor: Lilla Deleszkiewicz
SMS DLA PRZYSZŁYCH
UCZNIÓW „STASZICA”

Gimnazjalisto! – ta szkoła to gwarancja Twojej
przyszłości!

SMS DLA RODZICóW

Drogi Rodzicu Gimnazjalisty, nie ryzykuj przyszłości swojego dziecka, niech dołączy do
uczniów szkoły z tradycjami i zda maturę w najlepszej szkole średniej w Pleszewie.

Drogi Gimnazjalisto
– w tej szkole jest miejsce
również dla Ciebie!
Nie ryzykuj swojej przyszłości,
dołącz do uczniów naszej
szkoły i zdaj maturę
w pleszewskim „Staszicu”!

VI TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO

Propozycja naboru uczniów
do I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Staszica w Pleszewie
na rok szkolny 2012/2013
Klasy:

I a (politechniczno - inżynierska)
Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym: matematyka, informatyka, geografia.
Języki : angielski, niemiecki, rosyjski.
Proponowane zajęcia dodatkowe:
podstawy rysunku technicznego.
I b (politechniczno - wojskowa)
Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym: matematyka, fizyka,
informatyka.
Języki: angielski, niemiecki, rosyjski.
Proponowane zajęcia dodatkowe:
zajęcia sprawnościowe.
I c (medyczno – przyrodnicza)
Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym: biologia, chemia,
fizyka.
Języki: angielski, niemiecki, francuski.
Proponowane zajęcia dodatkowe:
komunikacja medyczna w języku
obcym.
I d (medialno - prawna)
Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym: język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie.
Języki: angielski, niemiecki, rosyjski.
Proponowane zajęcia dodatkowe: z
technologią w świat dziennikarstwa.
I e (pedagogiczno - artystyczna)
Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym: język polski, historia
sztuki, biologia.
Języki: angielski, francuski, niemiecki.
Proponowane zajęcia dodatkowe:
plastyka, muzyka.
I f (ekonomiczno – lingwistyczna)
Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym: język obcy (j. angielski i j. niemiecki), wiedza o społeczeństwie , geografia;
Języki: angielski, niemiecki, francuski
Proponowane zajęcia dodatkowe:
ekonomia w praktyce.

5

6

VI TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO

Zespół Szkół Usługowo
- Gospodarczych
w Pleszewie
63-300 Pleszew,
ul. Poznańska 36

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

Dyrektor: Iwona Kałużna

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2012/2013
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

• Technikum Dla Młodzieży - 4 lata nauki
- technik usług fryzjerskich
- technik hotelarstwa
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa - możliwość kształcenia we wszystkich zawodach –3 lata nauki – j. angielski
lub j. niemiecki (praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w zakładach usługowych oraz rzemieślniczych naszego regionu)
Uczniowie mogą wybrać zawód: fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter systemów rurociągowych,
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
monter - elektronik, monter mechatronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, zdun, murarz-tynkarz, kamieniarz, betoniarz - zbrojarz, cieśla, dekarz, lakiernik, kominiarz, blacharz, blacharz izolacji przemysłowych, blacharz samochodowy, kowal, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów
samochodowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, optyk-mechanik, zegarmistrz, złotnik - jubiler, koszykarz-plecionkarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, drukarz, introligator, elektryk, elektromechanik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, wędliniarz, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, kuśnierz, tapicer,
garbarz skór, obuwnik, kaletnik, mechanik maszyn i urządzeń drogowych,
Szkoła pomaga znaleźć praktyki zawodowe. Po zakończeniu nauki w zasadniczej szkole zawodowej
możliwość zdobycia wykształcenia średniego

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

- (forma zaoczna) 3 lata nauki
(dla absolwentów ZSZ 2 lata nauki)

Szkoła Policealna
dla Dorosłych w zawodach:

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- 1,5 roku nauki,
- opiekun medyczny - 1 rok nauki.
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SZKOŁA POSIADA:

• dwie w pełni wyposażone pracownie informatyczne ze stałym
dostępem do Internetu,
• bibliotekę z czytelnią oraz stanowiskami multimedialnymi,
• doskonałą bazę do uprawiania sportu - halę sportową z siłownią
oraz 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,
• nowoczesną pracownię fizyczno - chemiczną,
• e-dziennik.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZESPÓŁ SZKÓŁ
USŁUGOWO – GOSPODARCZYCH?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tu rozwijasz swoje zdolności, zainteresowania i talenty,
uczysz się i pracujesz w przyjaznej atmosferze,
możesz liczyć na sprawiedliwą i obiektywną ocenę,
tutaj przygotujesz się do pracy zawodowej,
będziesz mógł szybko przekwalifikować się i zdobyć nowe
umiejętności (prawo jazdy, obsługa kas fiskalnych, uprawnienia
dla kierowców wózków widłowych, uprawnienia spawalnicze),
możesz liczyć na dodatkowe kursy językowe i komputerowe,
w szkole zawodowej uzyskasz tytuł czeladnika uznawanego
w krajach UE oraz weźmiesz udział w salonach i targach branżowych,
możesz wybrać dyscyplinę sportu, którą chcesz uprawiać,
z nami bezpłatnie zwiedzisz kraje Unii Europejskiej,
możesz liczyć na innowacyjność w organizacji nauki i praktyki.

Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu
i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem zasadniczej szkoły zawodowej.
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Zespół Szkół
Technicznych
w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Zielona 3

Tel 62 742 11 65

Fax (062) 742 14 52
www.zsz-pleszew.pl

Dyrektor: Marek Szczepański
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie jest szkołą kształcącą młodzież od prawie 50 lat. Posiada dobrze wyposażoną
bazę dydaktyczną w skład której wchodzą klasopracownie
przedmiotowe, sale językowe, trzy sale komputerowe, dwie sale
sportowe, siłownia, boisko sportowe, biblioteka oraz centrum
multimedialne ze stałym dostępem do Internetu.
W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Technicznych
proponuje absolwentom gimnazjum naukę w:

* Liceum Ogólnokształcącym - klasa sportowa o rozszerzonym programie
nauczania chemii, geografii i języka obcego – NOWOŚĆ!
* Technikum Informatycznym w zawodzie technik informatyk - NOWOŚĆ
* Technikum Samochodowym w zawodzie technik pojazdów samochodowych
* Technikum Mechatronicznym w zawodzie technik mechatronik
* Technikum Ekonomicznym w zawodzie technik ekonomista
Młodzież w Zespole Szkół Technicznych jest przygotowywana przez fachową kadrę nauczycieli do ukończenia szkoły,
przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe-technika.
Zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące oraz praktyki zawodowe organizuje szkoła. Odbywają się w Centrum Kształcenia
Praktycznego oraz w zakładach pracy. Prawie dziesięcioletnia
współpraca szkoły ze szkołą partnerską w Niemczech umożliwia uczniom również wyjazd na praktyki zagraniczne. W szkole
działają koła zainteresowań, 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.
Technikum Informatyczne technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne,
przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy;

obsługuje komputery typu PC, posługując 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 Samochodowe technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów
samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów
samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści
nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej.
Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami
z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
a także diagnostyki samochodowej. Po ukończeniu szkoły istnieje
realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach
obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych
i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli
pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi
i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów
samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi czy
przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. Praktycznych umiejętności uczeń nabywa na pracowni
diagnostyki pojazdów, jak i pracowni elektroniki i elektrotechniki.
Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie
technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem
nowoczesnej diagnostyki samochodowej. Uczniowie, którzy
zdecydują się na ten kierunek mają możliwość bezpłatnego
uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów
ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami. Nauka trwa
4 lata.
Technikum Mechatroniczne- technik mechatronik
projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń
mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych;
wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę,
automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną

9

V TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO

urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje
systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także
diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.
Mechatronik może pracować zarówno w małej, jak i dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń
technicznych. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na
stanowiskach: konstruktora, kierownika działu obsługi i napraw,
operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu
mechatronicznego powszechnego użytku. Nauka trwa 4 lata.
Technikum Ekonomiczne-kształcenie w zawodzie
technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów
do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach

pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na
innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa
wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez
technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie
lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych
z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia,
magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży
produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku,
planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia,
wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową
podmiotów gospodarczych, jak również wykonywanie typowych
prac biurowych. Nauka trwa 4 lata.
Uczniowie ZST w Pleszewie walczą na arenach
sportowych w wielu dyscyplinach zajmując
czołowe miejsca w Wielkopolsce
Najważniejszymi osiągnięciami minionego roku były:
• Finał Wielkopolski w Lekkiej Atletyce w pchnięciu kulą
– 3 miejsce.
• Mistrzostwa Wielkopolski Szkół i Powiatów LZS w Lekkiej
Atletyce w rzucie dyskiem – 5 miejsce.
• Mistrzostwa Wlkp. w Biegach Przełajowych - 11 miejsce.
• Finał Wielkopolski w sztafetowych Biegach na Orientację – 12 miejsce.
• Finał Mistrzostw Wielkopolski w Indywidualnych Biegach
na Orientację – 15 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.

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 i OXFORD.
• Konkurs Języka Angielskiego.
• Konkurs Języka Niemieckiego.
• Międzyszkolna Liga Strzelecka.
• Powiatowe Zawody Drużyn Ratowniczych.
• Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wigilijnych.
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Zespół Szkół Przyrodniczo
-Politechnicznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie
Marszew 22, 63-300 Pleszew

Tel/fax. 62 742 13 61
www.marszew.pl

Dyrektor: Grażyna Borkowska
Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie położony
jest w niezwykle urokliwym miejscu jakim jest 10 –
hektarowy obszar: parku, stawów i stadionu szkolnego.
Sprzyja to niepowtarzalnemu klimatowi tworzonemu
przez całą społeczność szkolną.
Nasza oferta edukacyjna skierowana jest dla młodzieży, która już teraz chce inwestować w siebie.
Kształcimy młodzież na bardzo atrakcyjnych kierunkach
zawodowych.
Mamy opinie jednej z najlepiej wyposażonych szkół.
Laboratorium chemii to marka uniwersytecka – oprócz
naszych uczniów ćwiczenia wykonują tutaj uczniowie
z LO Pleszew oraz współpracujące z nami Gimnazja.
Na równie wysokim poziomie funkcjonuje laboratorium
biologii, laboratoria językowe oraz centrum informatyczne z 4 pracowniami informatycznymi. Pozostałe pracownie
przedmiotowe wyposażone są
w zestawy multimedialne, jak
również w tablice interaktywne.
Każdy kierunek zawodowy
posiada pracownie przedmiotowe
oraz laboratoria ćwiczeniowe zajęć praktycznych. Najliczniejszą
grupę uczniów stanowią mechanizatorzy: technik mechanizacji
rolnictwa i mechanik – operator
pojazdów i maszyn rolniczych.
Szczególnym atutem tego kierunku jest liczba dobrze wyposażonych laboratoriów ćwiczeniowych
(pojazdów, maszyn rolniczych,
spawania, obróbki (ręcznej, mechanicznej i plastycznej) jak rów-

nież jeden z najlepiej zorganizowanych poligonów nauki
jazdy, gdzie młodzież zdobywa bezpłatnie umiejętności
przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kategorii
B i T oraz kombajnu zbożowego.
Najstarszym kierunkiem w szkole jest technik rolnik
dla którego zaplecze dydaktyczne stanowi 36 hektarowe gospodarstwo oraz pracownie przedmiotowe:
produkcji roślinnej, zwierzęcej i ekonomii rolnictwa.
Technik rolnik i młodszy bliźniak technik agrobiznesu
to zawody dla przyszłych właścicieli gospodarstw lub
przedsiębiorstw agrobiznesu.
Szkoła z dużą starannością troszczy się o prawidłowy rozwój nowo otwieranych kierunków. Uczniowie
klas weterynaryjnych korzystają z bardzo dobrze wyposażonych 2 pracowni przedmiotowych i sali zabiegowej. Kierunek architektury krajobrazu korzysta z 2
pracowni przedmiotowych,
10 – hektarowej przestrzeni parku, stawów i zieleńców.
Nowe wyzwanie to zakończenie prac związanych ze specjalistycznym zapleczem dydaktycznym dla bardzo dobrze
zapowiadającego się kierunku
technik logistyk.
Od września uruchomiliśmy
kierunek technik dietetyk na
poziomie ponadgimnazjalnym
(dla technika technologii żywnośći wprowadziliśmy klasę
dietetyki) oraz policealnym.
Bazę dydaktyczną dla nowego
kierunku stanowią istniejące
laboratoria analizy żywności
i chemii doposażone o spe-
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cjalistyczne urządzenia.
Równie dobrze mamy już przygotowaną pracownię dla technika
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ponadto z nowym
rokiem szkolnym planujemy nabór (w Szkole Policealnej) na kierunek florystyka. Jako bazę wykorzystamy pracownię architektury
krajobrazu doposażoną o specjalistyczne wyposażenie.
Posiadamy upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu na ośrodki egzaminacyjne we wszystkich zawodach,
dla których prowadzimy kształcenie. W Szkole decyzją Kuratora
Oświaty w Poznaniu została powołana Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla zawodów: rolnik i mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych.
Ofertę kształcenia kierujemy także dla rolników poprzez organizowane kursy: nabywanie i stosowanie środków ochrony roślin,
operatora kombajnów zbożowych i operatora maszyn samobieżnych.
Ponadto prowadzimy Stację Kontroli Opryskiwaczy oraz doradztwo
techniczne z zakresu obsługi opryskiwaczy.
Szkoła nasza spełnia wszystkie warunki związane z realizacją
podstawy programowej, która wchodzi w życie z dniem 1 września
2012 r.
Dla uczniów zamiejscowych oferujemy bardzo dobre warunki
zakwaterowania w internacie, wysoką jakość posiłków oraz całodobową opiekę.
Niekwestionowanym atutem Szkoły jest działalność na rzecz
społeczności ziemi pleszewskiej. Istniejąca od 1970 r. Dęta Orkiestra Szkolna koncertuje na okolicznościowych imprezach szkolnych, gminnych i powiatowych, jak również podczas uroczystości
kościelnych. Również zespoły artystyczne, kabaretowe i muzyczne
są popularne w środowisku, o czym świadczą liczne zaproszenia
do uświetniania organizowanych imprez.
Wyposażenie szkoły, jej schludny i zadbany wygląd, atmosfera,
jakość kształcenia jest doceniana nie tylko przez młodzież powiatu
pleszewskiego, ale również powiatów ościennych (1/3 uczniów
i słuchaczy z poza powiatu), co daje szkole wymiar ponadregionalnej.

Nasze atuty:
tradycja szkoły ukształtowana przez ponad 50 lat jej funkcjonowania,
niepowtarzalny klimat tworzony przez całą społeczność szkolną,
przyjazna atmosfera i szeroka oferta dydaktyczna,
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 olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
osiągnięcia sportowe uczniów,
praktyki zagraniczne,
pięknie utrzymane tereny wokół szkoły,
sklepik szkolny.
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Centrum Kształcenia
Praktycznego
w Pleszewie
63-300 Pleszew
Al. Wojska Polskiego 4

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

Dyrektor: Roman Paruszewski
Profesjonalna praktyka – kluczem do
sukcesu zawodowego
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pleszewie (CKP) jest placówką nowoczesną, mobilną i nieustannie dynamizującą swój rozwój w środowisku
oświatowym, w oparciu o najnowsze
rozwiązania dydaktyczne i osiągnięcia
technologiczne w dziedzinie wyposażenia technicznego. Ideą nadrzędną naszej
placówki jest profesjonalne i rzetelne
przygotowanie praktyczne młodzieży do
wykonywania przyszłego zawodu w warunkach najwyższej jakości kształcenia
na bazie posiadanego najnowocześniejszego sprzętu techno – dydaktycznego.
Każdego roku szkolnego CKP w Pleszewie realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy
szkół ponadgimnazjalnych zawodowych
i technicznych w warunkach najbardziej
zbliżonych do rzeczywistych stanowisk pracy i według obowiązujących
programów nauczania MEN. Wszyscy
uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w CKP mają do dyspozycji
nowoczesne pracownie, profesjonalnie
wyposażone zgodnie z aktualnymi standardami wymagań zawodowych MEN,
CKE, standardami przemysłowymi Polski
i Unii Europejskiej. W ramach tej działalności, CKP w Pleszewie współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi
i placówkami oświatowymi powiatu pleszewskiego oraz spoza naszego powiatu,
tudzież Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie oraz Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu.
Centrum realizuje praktyczną naukę
zawodu między innymi w zawodach:

technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych,
technik elektronik, technik mechanizacji
rolnictwa; technik ekonomista, technik
handlowiec, technik technologii żywności, technik agrobiznesu; mechanik
pojazdów samochodowych, mechanik –
operator pojazdów i maszyn rolniczych,
sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, ślusarz – spawacz.
Zewnętrzne egzaminy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe w CKP
Od 2004r. Centrum Kształcenia
Praktycznego w Pleszewie jest kompleksowo wyposażonym i przystosowanym
ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Poznaniu. Posiada Upoważnienia OKE do
przeprowadzania etapu praktycznego
zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik mechatronik 311[50],
technik pojazdów samochodowych
311[52], sprzedawca 522[01], operator obrabiarek skrawających 722[02],
ślusarz 722[03], mechanik pojazdów
samochodowych 723[04], elektromechanik 724[05]. Każdego roku w CKP
do etapu praktycznego egzaminów przystępuje średnio 260 zdających ze szkół
ponadgimnazjalnych całej Południowej
Wielkopolski. Ponadto dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu
w Centrum, placówka nasza na mocy
porozumienia ze szkołami macierzystymi realizuje zajęcia przygotowujące
do egzaminów zawodowych. Korzyścią
dla uczniów w wyniku tych zajęć jest
lepsze przygotowanie praktyczne pod

względem jakości kształcenia poprzez
indywidualny dostęp do nowoczesnego
sprzętu techno – dydaktycznego, zgodnego ze standardami egzaminacyjnymi
CKE.
Jakość – przede wszystkim
Dążeniem naszej placówki jest dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia do wyzwań postępu technologicznego, nowoczesnych europejskich
trendów edukacyjnych i zawodowych
oraz zmieniających się preferencji rynku
zatrudnienia poprzez nieustanne podnoszenie standardów pracy, mobilność
zawodową i ciągłe unowocześnianie
posiadanej bazy techno – dydaktycznej.
CKP dąży do zapewnienia wszystkim
swoim beneficjentom równego dostępu
do kształcenia praktycznego i szkolenia
zawodowego na poziomie najwyższej
jakości edukacyjnej. Posiada Certyfikat Akredytacji Instytucji Polskiej Sieci
Kształcenia Modułowego, Europejski
Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu. Od wielu lat Centrum
współpracuje z największymi przedsiębiorstwami naszego regionu, m.in.:
z FAMOT Pleszew Sp. z o.o.., SPOMASZ
Pleszew S.A., MAHLE Krotoszyn, Pratt&Whitney Kalisz.
Nowoczesne pracownie
– wizytówką CKP
Do realizacji zadań edukacyjnych
według aktualnych podstaw programowych w kulturze najwyższej jakości CKP
wykorzystuje 16 pracowni nowocześnie
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wyposażonych zgodnie z najnowszymi standardami MEN, CKE i normami
przemysłowymi. Na szczególną uwagę
zasługują 3 pracownie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), których
wyposażenie stanowią: nowoczesne
pionowe centrum obróbkowe DMC 635V
pracujące w 3 osiach programowalnych
z oprogramowaniem pozwalającym projektować w przestrzeni 3D z systemem
sterowania HEIDENHAIN TNC 530;
tokarka CNC, frezarka CNC z systemami
sterowań SIEMENS (Sinumeric). Wszystkie maszyny numeryczne wspomagane
są kompleksowymi stanowiskami komputerowymi do projektowania i wspomagania procesów wytwarzania CAD/
CAM/CNC.
Wizytówką Centrum jest niewątpliwie nowoczesna pracownia mechatroniki
wyposażona w stanowiska dydaktyczne–
makiety ze sterownikami mikroprocesorowymi PLC, sterującymi urządzeniami
elektrycznymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi, stoły robocze z wyposażeniem do pneumatyki i hydrauliki do
budowania układów mechatronicznych
oraz zestawy dydaktyczne klocków LEGO
Mindstorms do konstruowania robotów
wykonujących zaprogramowane zadania. Wszystkie makiety wspomagane są
nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi z nimi zintegrowanymi.
Na wyróżnienie zasługuje również pracownia elektromechaniki i elektroniki
samochodowej wyposażona w makiety
dydaktyczne działających systemów
urządzeń różnych układów – benzyna, Diesel. Zintegrowane stanowiska
układów zapłonowych i systemów zasilających silnik benzynowy, makiety
systemów wtryskowych dla silników wysokoprężnych DIESEL, stanowiska instalacji oświetleniowej oraz zintegrowane
stanowiska systemów bezpieczeństwa
takich jak: ABS, ASR. Pracownia elektroniki ogólnej wyposażona w stanowiska
komputerowe, stanowiska dydaktyczno
– szkoleniowe z systemem UniTrain firmy
LUKAS NÜLLE, realizujących tematykę przedmiotową w zakresie podstaw
elektrotechniki, elektroniki analogowej
i cyfrowej, układów elektronicznych,
podzespołów i instalacji.
Na szczególną uwagę zasługuje
również nowa pracownia mechaniki
pojazdowej wyposażona w stanowiska
stacjonarnych podnośników samochodowych, stanowiska urządzeń do pomiaru,
oceny i regulacji geometrii kół pojazdów
samochodowych Beissbarth, stanowi-
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ska analizatorów spalin do diagnostyki
układów w silnikach spalinowych, stanowiska wyposażone w diagnoskopy
cyfrowe do badań elektronicznych układów w pojazdach samochodowych.
Do realizacji praktycznej nauki
zawodu wykorzystywane są również:
pracownia tzw. „Firmy Symulacyjnej”,
której istotą jest kształcenie w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości gospodarczej, symulacja
pracy autentycznego przedsiębiorstwa,
w którym wszystkie operacje finansowo
– gospodarcze i biurowe są identyczne
z działaniami prawdziwej firmy oraz
multimedialna pracownia komputerowa
z dostępem do Internetu, nowoczesnymi
stanowiskami komputerowymi, wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny i audiowizualny.
Profesjonalne kursy
W ramach kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych CKP przeprowadza profesjonalne kursy potwierdzające
określone kwalifikacje zawodowe i kursy przekwalifikowujące uprawniające
do pracy na określonym stanowisku.
Każdego roku nadajemy nowe kwalifikacje zawodowe średnio 220 osobom
z całej Polski. Absolwenci naszych
kursów znajdują zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy. Wśród
oferowanych szkoleń należy wymienić najatrakcyjniejsze: kurs diagnosty
samochodowego; kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych
numerycznie; kurs programowania
sterowników PLC; kurs instruktora
nauki jazdy; kursy spawalnicze; kursy
pedagogiczne dla instruktorów p. n.
z.; kursy sprzedawcy z obsługą kasy
fiskalnej i komputera, przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. W ramach
działalności kursowej Centrum współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy, przedsiębiorstwami prywatnymi
i innymi podmiotami zainteresowanymi
z terenu całej Polski.
Korzyści dla uczniów
Uczeń realizujący praktyczną naukę
zawodu w CKP ma dodatkowo możliwość uzyskania europejskich kwalifikacji
spawalniczych oraz prawa jazdy kategorii B na bardzo atrakcyjnych warunkach
cenowych. Kwota odpłatności wynosi
zaledwie 30% ceny rynkowej. Ponadto
może skorzystać z przygotowania do
zewnętrznych egzaminów potwierdzają-

cych kwalifikacje zawodowe, dalej etap
praktyczny egzaminu zawodowego zdaje
w CKP i bezpłatnie.
Założeniem nadrzędnym Centrum
Kształcenia Praktycznego w Pleszewie
jest skuteczne kształcenie praktyczne
i szkolenie nowoczesnymi metodami
z wykorzystaniem najnowocześniejszych
osiągnięć w dziedzinie sprzętu dydaktycznego w odpowiedzi na aktualne trendy edukacyjne, wyzwania i preferencje
rynku zawodowego w kraju i Europie.
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Pleszewie
63-300 Pleszew
ul. Ogrodowa 13

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

e-mail: odn@ckp-pleszew.pl

Dyrektor:

Roman Paruszewski

Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Pleszewie powołany został uchwałą Rady
Powiatu w Pleszewie 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
pleszewskiego. Wspiera rozwój nauczycieli, jak i uczniów
poprzez liczne konferencje,
konkursy tematyczne oraz projekty edukacyjne o zasięgu powiatowym.
Wydawnictwa własne: informator zawierający aktualną ofertę edukacyjną w zakresie doskonalenia 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

• Prowadzenie konferencji, warsztatów, spotkań zespołów przedmiotowych dla nauczycieli uczących
w szkołach na terenie powiatu pleszewskiego.
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• Organizacja spotkań dla nauczycieli poszczególnych etapów edukacyjnych, poświęconych wdrażaniu
nowej podstawy programowej.
• Wspieranie nauczycieli rozpoczynających pracę w ich rozwoju
zawodowym.
• Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w udzielaniu wsparcia nauczycielom pracującym z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
• Udzielanie konsultacji indywidualnych w ramach pełnionych dyżurów
metodycznych.
• Wspieranie rad pedagogicznych
w diagnozowaniu osiągnięć uczniów i opracowywaniu programów naprawczych.
• Opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.
• Współpraca z innymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli – wspólne prowadzenie warsztatów i konferencji.
• Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi – prezentacje zmian w nowej podstawie programowej oraz
podręczników do różnych przedmiotów.
• Organizowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych w ramach
Programu Rozpoznawania i Wspierania Uzdolnień.
• Wspieranie różnorodnych inicjatyw nauczycieli – wspólna realizacja projektów.
• Prowadzenie działalności promocyjnej Ośrodka.
• Współpraca z OKE w Poznaniu – przygotowanie nauczycieli do nowych form oceniania.
• Współpraca z Kuratorium Oświaty w Poznaniu – współudział w organizowaniu konferencji i warsztatów
dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.
• Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Pleszewie, uczelniami wyższymi, IPN oraz innymi instytucjami
wspierającymi oświatę.
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Zespół Placówek
Specjalnych
w Pleszewie
63-300 Pleszew
ul. Osiedlowa 1

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

Dyrektor: Elżbieta Kwiatek
Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami
niepełnosprawności intelektualnej.
W skład Zespołu wchodzą:
Wczesne
wspomaganie
rozwoju dziecka
przeznaczone dla
dzieci od chwili narodzin do momentu
rozpoczęcia przez
nich nauki szkolnej
zajęcia prowadzone
są indywidualnie
z dzieckiem i jego
rodziną na terenie
placówki lub w domu
rodzinnym

Szkoła
Podstawowa
dla uczniów z niepełnosprawnością
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)

Gimnazjum
dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu:
- lekkim (od 8
do 16 osób w
klasie)
- umiarkowanym i znacznym
(od 4 do 8 osób
w zespole)

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.

Szkoła
Przysposabiająca
do Pracy

Zasadnicza
Szkoła Zawodowa
Nr 3

dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim

- umiarkowanym
i znacznym
(od 4 do 8 osób
w zespole)

uczniowie kształcą się w zawodach: monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie (dawniej malarz
– tapeciarz), tapicer, kucharz,
piekarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych
praktyki odbywają się u rzemieślników i w CKP w Pleszewie,
a w zawodzie kucharz w szkole
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Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy działa od 1 sierpnia
2011r. w Marszewie i jest integralną częścią Zespołu Placówek Specjalnych. MOW przeznaczony jest dla chłopców
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w wieku
13-18 lat. Placówka o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym ma na celu wspieranie rozwoju i wychowanie
młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego.
Ośrodek zapewnia całodobową, pełną opiekę specjalistyczną.
Zespół zatrudnia nauczycieli specjalistów: oligofrenopedagogów,
surdopedagoga, tyflopedagoga, psychologa, pedagoga, logopedę.
Uczniowie mają zapewnione:
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne:
- korekcyjno – kompensacyjne,
- usprawniające techniki szkolne,
- artystyczne- terapia przez sztukę,
- dydaktyczno-wyrównawcze,
- korygujące wady postawy,
- stymulacja wzroku,
- stymulacja słuchu,
- integracja sensoryczna,
- zajęcia z zakresu samoobsługi,
- alternatywne formy komunikacji,
- ośrodek karier,
• szeroko pojętą indywidualizacją metod, form i programów
nauczania,
• zajęcia w świetlicy szkolnej od 7³0⁰ do 16³0⁰
• opiekę pielęgniarki,
• bezpłatny dostęp do podręczników,
• bezpłatne dojazdy,
• codzienne obiady,
• ponadto można skorzystać z poradnictwa dla rodziców.
Szkoła posiada:
• sale lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne pozyskane
z funduszy Unii Europejskiej,
• klasopracownie:
- biologiczno-chemiczną, techniczną,
- dwie sale komputerowe z stałym dostępem do Internetu,
- salę doświadczania świata,
- salę „małej gastronomii”,
- zastępczą salę gimnastyczną,
- mini siłownię,
- bibliotekę,
- świetlicę,
- warsztat stolarski.
W lutym 2008r. rozpoczęło swoją działalność Pleszewskie
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 osobami 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. W zajęciach terapeutycznych oprócz uczniów naszej szkoły uczestniczyli
również uczniowie ZSP nr 2 i ZSP nr 3 z Pleszewa.

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła realizuje
projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9,1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”. Projekt „Po uśmiech
dziecka” jest realizowany w klasach I-III szkoły podstawowej.
Na terenie Szkoły działa:
• Samorząd Uczniowski,
• szkolny sklepik „Kubuś”,
• gazetka szkolna „To i Owo”,
• koła zainteresowań: teatralne, informatyczne, sportowe, turystyczne, muzyczne, taneczne, plastyczne,
fotograficzne, ekologiczne, geograficzne, artystyczne,
• 18 Drużyna Nieprzetartego Szlaku.
W ramach programu „Pomost Przyjaźni” uczniowie
spotykają się z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych
na wspólnych zajęciach. Do grona przyjaciół uczniów
niepełnosprawnych należą uczniowie z Zespołu Szkół
Usługowo-Gospodarczych, Zespołu Szkół Technicznych
w Pleszewie. W 2003r. (Europejskim Roku Niepełnosprawnych) „Pomost Przyjaźni” otrzymał wyróżnienie
w konkursie „Wiem, rozumiem, umiem pomóc” ogłoszonym przez Ministerstwo 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.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Pleszewie
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 jest przeznaczona
dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Wspomagamy wszechstronny rozwój młodego pokolenia, wspieramy wychowawczą funkcję rodziny, pomagamy 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 badania
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-zawodowej, 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 Słowackiego 14. Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00
ZAPRASZAMY!
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POWIATOWA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
DLA MŁODZIEŻY DOJEŻDAJĄCEJ
ul. Świętego Ducha 5/13 (Dom Rzemiosła) Pleszew,

Tel. 62 742 76 80

czynne pon. – pt. godz.: 08.00 – 18.00
e-mail: wolontariat.pleszew@gmail.com
www.pcpr-pleszew.info; www.wolontariat.org.pl/pleszew

Kierownik: Lucyna Roszak
Oferta świetlicy skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W świetlicy można bezpiecznie i ciekawie poczekać na autobus lub
rozpoczynające sie później lekcje.
Do dyspozycji młodzieży są:
- komputery z dostępem do Internetu,
- stół tenisowy,
- nowoczesne gry planszowe,
- kuchnia.
- podręczna biblioteczka.
„Zostań Wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie!”
Od września 2008 roku świetlica realizuje program
CENTRUM WOLONTARIATU.
Do głównych zadań CW należą:
• prowadzenie Biura Pośrednictwa Wolontariatu,
• promocja wolontariatu,
• szkolenia dla koordynatorów pracy wolontariuszy w instytucjach
i organizacjach,
• szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy,
• realizacja projektów wolontariackich.

Korzystanie z oferty świetlicy jest BEZPŁATNE

