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I Liceum Ogólnokształcące 
im. St. Staszica w Pleszewie

Liceum Ogólnokształcące:
1a - Ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język 
angielski
Drugi język do wyboru: rosyjski, niemiecki
Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce

1b - Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fi-
zyka lub chemia
Języki obce, do wyboru: angielski i rosyjski, niemiecki 
i angielski
Przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny

1c - Medyczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia
Języki obce, do wyboru: angielski i francuski, niemiecki 
i angielski
Przedmiot uzupełniający: fizyka w medycynie

1d - Prawna
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza 
o społeczeństwie
Języki obce, do wyboru: angielski i francuski, niemiecki 
i angielski
Przedmiot uzupełniający: z technologia w świat dzien-
nikarstwa

1e - Europejska
Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, wiedza 
o społeczeństwie, język angielski
Drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski
Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce
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Nasze atuty:
- bezpieczny, sprzyjający nauce klimat szkoły,
relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu,
- dziennik elektroniczny,
- wycieczki krajowe i zagraniczne,
- największe w powiecie sukcesy sportowe,
- boisko „Orlik”,
- nauka w systemie jednozmianowym,
- wysoka zdawalność egzaminu maturalnego,
- certyfikaty „Szkoła z klasą”, Nauczyciel 
z klasą”,  „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła od-
krywców talentów”
- edukacja filmowa, muzyczna i teatralna,
- udział uczniów w zajęciach z pierwszej 
pomocy przedmedycznej, zajęciach dzienni-
karskich, nauce pływania, nauce strzelania, 
Karate Shotokan,
- kółko fotograficzne,
- chór szkolny,
- zespół wokalno-instrumentalny,
- poligony dla klas mundurowych,
- zajęcia z rysunku technicznego,
- współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, 
Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu,
- udział w wykładach na Wydziale Nauk 
Geograficznych oraz zajęcia akademickie 
w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej, zaję-
ciach artystyczne na Wydziale Pedagogiczno 
- Artystycznym.
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Zespół Szkół Usługowo 
- Gospodarczych w Pleszewie

Technikum dla młodzieży - 4 lata nauki
- Technik hotelarstwa
- Technik usług fryzjerskich

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata nauki
 Do wyboru w zawodzie: fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, 
zdun, murarz-tynkarz, kamieniarz, betoniarz - zbrojarz, cieśla, dekarz, lakier-
nik, kominiarz,  blacharz, kowal, ślusarz, optyk-mechanik, zegarmistrz, 
złotnik - jubiler, koszykarz-plecionkarz, drukarz, introligator, elektryk, 
elektromechanik, wędliniarz, cukiernik, piekarz, krawiec, kuśnierz, tapicer, 
garbarz skór, obuwnik, kaletnik, stolarz, monter - elektronik, monter me-
chatronik, blacharz samochodowy, monter sieci i urządzeń telekomunika-
cyjnych,  mechanik maszyn i urządzeń drogowych, rękodzielnik wyrobów 
włókienniczych, elektromechanik, pojazdów samochodowych, blacharz 
izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji 
budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter systemów rurocią-
gowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy  
i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawają-
cych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik -  monter maszyn 
i urządzeń

Szkoła pomaga znaleźć praktyki zawodowe. 

Po zakończeniu nauki w zasadniczej szkole zawodowej 
możliwość zdobycia wykształcenia średniego. 

Szkoły zaoczne
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 3 lata nauki (dla absolwentów 
zsz 2 lata nauki)

Szkoły policealne
- Opiekunka środowiskowa - 1 rok nauki
- Opiekun medyczny - 1 rok nauki
- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku nauki

Nowość
KURSY KWALIFIKACYJNE  
- WE WSZYSTKICH ZAWODACH
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Co nas wyróżnia?
 Dla uczniów technikum szkoła organizuje praktyki 

zawodowe - w nadmorskich ośrodkach wypoczynko-
wych (Mielno), zagranicznych SPA (Quedlinburg) oraz 
w profesjonalnych salonach fryzjerskich.
 Szkoła ma dogodne położenie – łatwy dojazd, zlo-

kalizowana jest w centrum miasta
 Szkoła daje poczucie bezpieczeństwa 
 Grono pedagogiczne składa się z wysoko wykwali-

fikowanych nauczycieli
 Nasi uczniowie uczestniczą nieodpłatnie w wymia-

nach zagranicznych
 Uczniowie uzyskują dodatkowe kwalifikacje: prawo 

jazdy, obsługa kas fiskalnych, uprawnienia dla kierow-
ców wózków widłowych, uprawnienia spawalnicze
 Dodatkowo uczniowie klas zasadniczej szkoły za-

wodowej uczestniczą w targach branżowych: mię-
dzynarodowych i ogólnopolskich
 Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 Oprócz lekcji uczniowie uczestniczą w wykładach 

i  ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników 
naukowych zaprzyjaźnionych uniwersytetów i szkół 
wyższych.

Szkoła posiada
 halę sportową z siłownią oraz kompleks boisk Orlik
 dwie pracownie informatyczne i stały dostęp do 

Internetu na terenie całej szkoły
 dwie profesjonalne pracownie językowe
 bogaty księgozbiór, MCI, interaktywne tablice
 nowoczesną pracownię fizyko - chemiczną
 pracownię fryzjerską i stylizacji
 e-dziennik
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ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew. Tel. 62 742 11 65.
Internet: www.zsz-pleszew.pl, email: sekretariat@zsz-pleszew.pl

Zespół Szkół Technicznych
w Pleszewie

Technikum w zawodach:
- Technik handlowiec - nowość!
- Technik żywienia i usług gastronomicznych 
- Technik informatyk
- Technik ekonomista
- Technik mechatronik
- Technik pojazdów samochodowych
Liceum Ogólnokształcące:
- klasa sportowa
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 Od ponad 50-ciu lat szkoła kształci młodzież uzy-
skującą kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele są eksper-
tami w swoich zawodach. Dysponujemy nowoczesną 
bazą. Zajęcia teoretyczne odbywają się w przystoso-
wanych do tego pracowniach wyposażo nych w sprzęt 
audiowizualny (kamery, monitory, tablice multimedial-
ne), pomoce dydaktyczne w postaci plansz, gablot, 
eksponatów, działających mechanizmów, narzędzi 
i przyrządów pomiarowych, filmów dydaktycznych 
i prospektów. 
 Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę, w której 
znajduje się około 30000 woluminów, a wśród nich 
wszystkie lektury obowiązkowe, książki i czaso pis ma 
naukowe. W czytelni znajduje się osiem stanowisk kom-
puterowych z dostępem do internetu. Szkoła posiada 
trzy nowoczesne pracownie kompu terowe, dwie sale 
sportowe i siłownię oraz boisko wielofunkcyjne. 
 Zajęcia praktyczne organizuje szkoła. Odbywają się 
one w Centrum Kształcenia Praktycznego, w szkol-
nych pracowniach gastronomicznych. Utrzymujemy 
bliskie kontakty ze szkołami wyższymi. Nawiązaliśmy 
współpracę ze szkołą partnerską Berufsbildende Schu-
len Ammerland z Niemiec. W ramach tej współpracy 
młodzież odbywa praktyki zawodowe w Niemczech.
 Uczniowie szkoły biorą udział w projektach euro-
pejskich: „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, 
„Czas zawodowców” czy „Kompe tentni zawodowo”, 
gdzie nabywają nowe umiejętności niezbędne na 
rynku pracy. Na terenie szkoły funkcjonują kółka: 
historyczne, polonistyczne, recytatorskie, teatralne, 
ekono miczne, chemiczne, sportowe. Działa Samorząd 
Uczniowski i szkolne radio. Uczniowie biorą udział 
w różnych olimpiadach i konkursach osiągając zna-
czące wyniki.
 W sporcie zostaliśmy sklasyfikowani we współza-
wodnictwie szkół średnich województwa wielkopol-
skiego na wysokim miejscu. Przyczyniły się do tego 
sukcesy drużyny lekkoatletów i koszykarzy.
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Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Marszewie

SZEROKA OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW 
KWALIFIKACYJNYCH - JEDYNA FORMA 

UZYSKANIA PRZEZ DOROSŁYCH ZAWODU 
NA  POZIOMIE ZASADNICZYM I ŚREDNIM.

Technikum kształcące w zawodach: 
- technik mechanizacji rolnictwa                                                  
- technik weterynarii 
- technik architektury krajobrazu
- technik logistyk 
   (klasa strażacko- ratownicza)
- technik technologii żywności 
- technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca w zawodzie:
- mechanik-operator pojazdów 
i maszyn rolniczych  
- rolnik

Bezpłatna Szkoła Policealna dla dorosłych:
- technik weterynarii
- fl orysta 

Kursy i szkolenia odpłatne:  
- kurs operatora kombajnu zbożowego 
- kurs operatora sieczkarni samojezdnej 
- kurs operatora wózków widłowych
- szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony 
roślin przy użyciu opryskiwaczy 
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 Zespół Szkół Przyrodniczo-Poli-
technicznych CKU w Marszewie to 
szkoła przyjazna uczniowi, w której 
panuje klimat życzliwości. Umożliwia-
my sukces każdemu uczniowi na miarę 
jego możliwości, skutecznie przygoto-
wujemy do egzaminu maturalnego oraz 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. Uczniowie mają możliwość 
udziału w wielu formach pozalekcyj-
nych takich jak warsztaty artystyczne, 
koła przedmiotowe, projekty zawodo-
we, kursy językowe i zajęcia sportowe. 
Podejmujemy liczne działania wspo-
magające proces kształcenia np. wy-
mianę w ramach praktyk zawodowych 
z partnerami europejskimi, współpracę 
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wyż-
szą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz czołowymi 
przedstawicielami firm branży rolniczej, projekty 
edukacyjne, krajowe i zagraniczne wycieczki za-
wodowe.

NASZE ATUTY:
• przyjazna atmosfera i szeroka oferta dydaktyczna,          
• wysoka zdawalność egzaminu maturalnego,
• wysoka zdawalność egzaminu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawodowe (powyżej średniej 
województwa),
• laureaci Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczej oraz  Olimpiady 
Wiedzy o Żywności,
• nowoczesne pracownie, labo-
ratoria zawodowe ze sprzętem 
wysokiej klasy np. weterynaryj-
ny gabinet zabiegowy, mini-
-piekarnia
• możliwość uzyskania bez-
płatnego prawa jazdy kat. B i T,
• atrakcyjne zaplecze sportowe: 
pełnowymiarowy stadion, sala 
gimnastyczna, sala aerobiku, 
siłownia,
• orkiestra szkolna z wielolet-
nią tradycją oraz 
szkolny zespół 
muzyczny
• internat dla 
uczniów naszej 
szkoły.
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PRAKTYKA PRZEPUSTKĄ DO PRACY 
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (CKP) jest placówką nowoczesną, mobilną i nieustannie 
rozwijającą się. Naszą ideą jest profesjonalne i rzetelne przygotowanie praktyczne młodzieży do wykonywania 
przyszłego zawodu. Realizujemy zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące i praktyki zawodowe dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w warunkach najbardziej upodobnionych do rzeczywistych stanowisk pracy,  
w obrębie 16 nowoczesnych pracowni. Co roku w naszej placówce praktyczną naukę zawodu odbywa śred-
nio 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną 
kadrę pedagogiczną metodami aktywizującymi według najnowszych programów i standardów zawodowych, 
w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektro-
nik, technik ekonomista, technik handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz.

EGZAMINY ZAWODOWE W CKP Od 2004r. 
 Centrum jest kompleksowo wyposażonym i przystosowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej (OKE) w Poznaniu. Posiadamy Upoważnienia OKE do przeprowadzania etapu praktycznego 
zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik mechatronik, tech-
nik pojazdów samochodowych, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik. Każdego roku do etapu praktycznego egzaminów zawodowych w naszym 
ośrodku przystępuje średnio 260 zdających ze szkół ponadgimnazjalnych całej Południowej Wielkopolski. Dla 
uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w CKP, placówka nasza 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 – dydak-
tycznego, zgodnego ze standardami egzaminacyjnymi.

KWALIFIKACJE PRZEDE WSZYSTKIM 
 Na mocy Statutu CKP realizuje kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych w formach kursów potwierdzają-
cych kwalifikacje zawodowe. Każdego roku nadajemy nowe kwalifikacje zawodowe średnio 220 osobom z całej 
Polski. Absolwenci naszych kursów znajdują zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy. W ramach 
oferty szkoleniowej należy wymienić najatrakcyjniejsze: kurs diagnosty samochodowego; kurs programowa-
nia i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie; kurs programowania sterowników PLC; kurs instruktora 
nauki jazdy; kursy spawalnicze; kurs pedagogiczny dla instruktorów p.n.z.; kursy sprzedawcy z obsługą kasy 
fiskalnej, kursy komputerowe, 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. NOWOŚĆ Wychodząc naprzeciw 
zmianom wprowadzonym reformą szkolnictwa zawodowego – likwidacją szkół zawodowych zasadniczych 
i średnich technicznych dla dorosłych, CKP od 2012 roku rozpoczęła realizację kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych (KKZ) w zawodach: monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik 
pojazdów samochodowych Są to kursy bezpłatne. Nauka trwa około 1 roku. Ukończenie KKZ upoważnia do 
przystąpienia do egzaminu zawodowego przed OKE lub Izbą Rzemieślniczą, uczestnikami mogą być wszystkie 
osoby dorosłe, które chcą zdobyć nowy zawód.

63-300 Pleszew, Al. Wojska Polskiego 4. Tel/fax. 62 742 89 75, 62 742 18, 32
www.ckp-pleszew.pl, sekretariat@ckp-pleszew.pl
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• 16 nowoczesnych pracowni kompleksowo 
wyposażonych w sprzęt i urządzenia techno – 
dydaktyczne zgodnie z aktualnymi standardami 
wymagań zawodowych MEN, CKE i standardami 
przemysłowymi, z których na szczególną uwagę 
zasługują: 3 pracownie obrabiarek sterowanych 
numerycznie (CNC); nowoczesna pracownia 
mechatroniki; pracownia elektromechaniki i elek-
troniki samochodowej; pracownia elektroniki 
ogólnej; 2 pracownie mechaniki pojazdowej; 
pracownia tzw. „Firmy Symulacyjnej”; 2 pra-
cownie komputerowe, w  tym jedna w pełni 
multimedialna.
• najwyższej jakości nowoczesne pomoce dy-
daktyczne
• pełny dostęp do sieci Internet w każdej pra-
cowni
• wysoka jakość kształcenia wspomagana no-
woczesnym wyposażeniem i profesjonalną, do-
świadczoną kadrą pedagogiczną realizowana 
w warunkach rzeczywistych stanowisk pracy
• współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodo-
wej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, KOWEZiU, 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, Po-
wiatowymi Urzędami Pracy z całej Polski, Insty-
tutem Technologii Eksploatacji – Państwowym 
Instytutem Badawczym w Radomiu, Instytutem 
Spawalnictwa w Gliwicach,
• współpraca z przedsiębiorstwami m.in.: 
z FAMOT Pleszew Sp. z o.o.., SPOMASZ Pleszew 
S.A., MAHLE Krotoszyn, Pratt&Whitney Kalisz.
• wycieczki dydaktyczne uczniów w ramach 
praktycznej nauki zawodu do przedsiębiorstw
• bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe
• atrakcyjne kursy potwierdzające kwalifikacje 
pod kątem aktualnych preferencji rynku pracy 
krajowego i europejskiego
• dodatkowe możliwości dla uczniów realizują-
cych praktyczną naukę zawodu w CKP w postaci:
- uzyskania europejskich kwalifikacji spawalni-
czych oraz prawa jazdy kategorii B na bardzo 
atrakcyjnych warunkach cenowych. Kwota od-
płatności wynosi zaledwie 30% ceny rynkowej
- skorzystania z przygotowania do zewnętrz-
nych egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, dalej etap praktyczny egzaminu 
zawodowego uczeń zdaje w CKP i bezpłatnie
• CKP posiada Certyfikat Akredytacji Instytucji 
Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego; Certyfikat 
„Instytucji dobrych kontaktów” AWT Politechniki 
Poznańskiej; Atest Instytutu Spawalnictwa w Gli-
wicach; rekomendacje PUP z całej Polski oraz 
rekomendację FAMOT Pleszew Sp. z o.o. świad-
czące o wysokiej jakości usług szkoleniowych.

NASZE ATUTY = KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
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63-300 Pleszew, ul. Osiedlowa, 1. Tel./fax 62 742 78 77
www.zps.pleszew.pl, e-mail: sekretariat@zps.pleszew.pl

Zespół Placówek 
Specjalnych w Pleszewie

Zespół Placówek 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: monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie (dawniej malarz 
– tapeciarz), kucharz,  piekarz, 
ślusarz, mechanik pojazdów 

samochodowych

praktyki odbywają się u rzemieśl-
ników i w CKP w Pleszewie, 

a w zawodzie kucharz w szkole

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy działa 
od 1 sierpnia 2011r. w Marszewie i jest in-
tegralną częścią Zespołu Placówek Specjal-
nych. MOW przeznaczony jest dla chłopców 
z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego 
do 18 roku życia. Placówka o charakterze 
resocjalizacyjno-rewalidacyjnym ma na celu 
wspieranie rozwoju i wychowanie młodzieży 
znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz 
eliminowanie przyczyn i przejawów niedo-
stosowania społecznego. Ośrodek zapewnia 
całodobową, pełną opiekę specjalistyczną.

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 komunikacyj-
nych. Wspomaga również funkcjonowanie dyslektyków.
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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 zatrudnia nauczycieli specjalistów: oligofrenopedagogów, surdo-
pedagoga, tyflopedagoga,  psychologa, pedagoga, logopedę. 
Uczniowie mają zapewnione: 
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne: 
- usprawniające techniki szkolne,
- artystyczne- terapia przez sztukę,
- dydaktyczno-wyrównawcze,
- korygujące wady postawy,
- korygujące wady mowy, 
- stymulacja wzroku,
- stymulacja słuchu,
- integracja sensoryczna,
- zajęcia z zakresu samoobsługi,
- alternatywne formy komunikacji,
- ośrodek karier.
• szeroko pojętą indywidualizację metod, form i programów nauczania
• zajęcia w świetlicy szkolnej od 730 do 1630

• opiekę pielęgniarki, 
• poradnictwo dla rodziców,
• bezpłatny dostęp do podręczników,
• bezpłatne dojazdy,
• codzienne obiady.
Szkoła posiada: 
• sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
• klasopracownie: 
- biologiczno-chemiczną, techniczną, 
- dwie sale komputerowe z stałym dostępem do Internetu, 
- salę doświadczania świata, 
- pracownię gastronomiczną, 
- zastępczą salę gimnastyczną, 
- mini siłownię, 
- bibliotekę,
- świetlicę,
- warsztat stolarski. 
    
 Placówka, aby uatrakcyjnić i udoskonalić działalność edukacyjną 
angażuje się w realizację różnych projektów unijnych wspierających 
rozwój  oraz wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży.  
Uczniowie brali również udział w programie Socrates Comenius.

 Uczniowie zdobywają więdzę i rozwijają swoje zainteresowania nie 
tylko w czasie zajęć szkolnych, ale również podczas wycieczek szkol-
nych m.in. do Torunia, Gdyni, Gdańska, Sopotu, Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia, Biskupina.

W lutym 2008r. rozpoczęło swoją działalność Pleszewskie Stowarzy-
szenie 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.

Na terenie Szkoły działają: 
• Samorząd Uczniowski, 
• szkolny sklepik „Kubuś”, 
• gazetka szkolna „To i Owo”, 
• koła zainteresowań m.in: teatralne, infor-
matyczne, sportowe, turystyczne, muzyczne, 
taneczne, plastyczne, fotograficzne, ekologicz-
ne, geograficzne, artystyczne, j. niemieckiego,
• 18 Drużyna Nieprzetartego Szlaku.

 W ramach programu „Pomost Przyjaźni” 
uczniowie spotykają się z młodzieżą szkół po-
nadgimnazjalnych 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” otrzy-
mał 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 jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży, 
rodziców, nauczycieli.

 Wspomagamy wszechstronny rozwój młodego pokolenia, wspie-
ramy wychowawczą funkcję rodziny, pomagamy nauczycielom  
w podwyższaniu efektywności procesu nauczania. Rozwiązujemy sy-
gnalizowane 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
 zawodoznawczą

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna posiada w swojej ofercie 
najnowszy pakiet programów do diagnozy i terapii zaburzeń mowy. 
Seria pomocy multimedialnych uatrakcyjnia dzieciom terapię se-
plenienia, rotacyzmu, mowy bezdźwięcznej, głosek „k, g, h” oraz 
słuchu fonematycznego.
 Program Echokorektor stanowi pomoc w terapii jąkania dla osób 
w każdym wieku. 
 Dzięki zakupionemu pakietowi programów istnieje możliwość 
korzystania z portalu internetowego, który pozwala na kontynuowa-
nie – w atrakcyjnej formie – terapii w domu.
 
dysponuje nowymi testami m.in. do diagnozy:
 przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjum
 agresywności młodzieży i reaktywności emocjonalnej 
 zaburzeń okresu adolescencji
 profilu sprawności grafomotorycznej

doradca zawodowy proponuje:
 pomoc w wyborze zawodu, szkoły, zaplanowania ścieżki kariery zawodowej poprzez indywidualne konsultacje
 możliwość skorzystania z szerokiej bazy informacyjnej; w tym z przewodników po zawodach, materiałów informacyjnych, 

publikacji, filmów zawodoznawczych
 możliwość badania preferencji zawodowych wystandaryzowanymi testami do badań (w tym najnowszy test predyspozycji 

„MŁOKOZZ”)

Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne i dobrowolne. 
Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.30

Zapraszamy!

63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 14
Tel/fax. 62 742 16 55, email: poradniapp-pleszew@plenet.pl

www.poradnia-pleszew.org.pl

Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna w Pleszewie

Punkt konsultacyjny jest czynny w każdy 
poniedziałek w godz. 14.00-16.00.

UWAGA: można również skontaktować się 
z doradcą zawodowym drogą elektroniczną 

doradcazawodowy@poczta.onet.pl
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63-300 Pleszew, ul. Poznańska 38. Tel 62 508 00 44
www.gimnazjumpleszew.pl, lopleszew@lopleszew.pl

Gimnazjum Dwujęzyczne 
im. St. Staszica w Pleszewie

 jedyne gimnazjum dwujęzyczne w południowej 
Wielkopolsce,
 kształcenie bezpłatne,
 szkoła bezobwodowa dająca możliwość kształcenia wszyst-

kim chętnym także spoza powiatu,
 gwarancja ciągłości kształcenia dwujęzycznego w liceum,
 zwiększona liczba zajęć z języka angielskiego do 7 godzin,
 zajęcia z native speakerem rodowitym Anglikiem
 bezpieczeństwo i atmosfera motywująca do nauki, 
 od kandydatów nie jest wymagana 

znajomość języka angielskiego,
 w drugiej i trzeciej klasie wprowadza się elementy języka 

angielskiego w nauczaniu takich przedmiotów jak: biologia, 
fizyka, informatyka,

 gimnazjaliści uczą się również w tych klasach języka 
niemieckiego lub francuskiego w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo,
 atutem w naszym gimnazjum jest wysokie merytoryczne

przygotowanie nauczycieli,
 bezpośredni dostęp do e-dziennika,
 jeden nauczyciel przedmiotu w całym 6-letnim cyklu 

kształceniu, ponoszący odpowiedzialność za wynik matury
 nauka odbywa się w budynku I LO przy ulicy Poznańskiej 

38 w trybie jednozmianowym,
 dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu szkoły 

wskazują, że młodzi gimnazjaliści dobrze aklimatyzują się 
wśród starszych kolegów, ci z kolei przyjmują obecność 
gimnazjalistów z dużą życzliwością.

Oferta edukacyjna Gimnazjum Dwujęzycznego:



Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
tel. 62 74-29-652

opracowanie:
Wydział Promocji, Turystyki 
i Współpracy Zagranicznej

Pleszew, marzec 2014 r.

 Przekazujemy Wam najnowsze VIII wydanie biuletynu 
informacyjnego „Dobre szkoły - dobre wykształcenie”. 
 Wiemy jak duże znaczenia dla młodych ludzi ma wybór 
odpowiedniej szkoły, wymarzonego zawodu. Informator jest 
po to, aby ułatwić Wam ten wybór. 
 Co możemy Wam zaoferować? 
 Przede wszystkim szkoły przyjazne uczniom i otwarte na 
aktualne wyzwania. Z bogatym programem nauczania, z do-
brze wyposażonymi salami lekcyjnymi i dobrą bazą sportową 
oraz najlepszą kadrę dydaktyczną i pedagogiczną. Uczniowie 
naszych szkół osiągają wysokie wyniki na egzaminach matu-
ralnych, zewnętrznych egzaminach zawodowych i konkursach przedmiotowych. 
 Warto przejrzeć nasz biuletyn i przemyśleć wspólnie z rodzicami perspektywę wła-
snego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.  
 Życzę dobrych wyników w nauce, przyjaźni zawartych na całe życie oraz przede 
wszystkim udanego startu w życie zawodowe.
 Wspólnie: uczniowie, rodzice, nauczyciele i wychowawcy, dyrekcje współpracujące 
z organem prowadzącym, tworzymy lepszą przyszłość dla nas wszystkich. 

Powodzenia!       
Michał Karalus

      Starosta Pleszewski

Projekt grafi czny
i skład:
Piotr Budnik
tel. 693 799 304

drukarnia:
Firma Usługowo 
Poligrafi czna FC Druk, 
Piekarzew 10a

Patronat medialny:

Drodzy Uczniowie! Rodzice!


