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Starostwo Powiatowe w Pleszewie
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Opracowanie:
Wydział Promocji, Turystyki 
i Współpracy Zagranicznej

Pleszew, marzec 2010r.

Patronat medialny nad targami:

Uczniowie, gimnazjaliści, Rodzice!
 Czwarty raz Powiat Pleszewski organizuje 
Targi Edukacyjne.
	 	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	in-
struktorską,	nowoczesną	bazę	lokalową	i	dydak-
tyczną.	Znajdziecie	nowych	przyjaciół.
	 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.	Uczniowie	naszych	szkół	
osiągają	wysokie	wyniki	na	egzaminach	matural-
nych	i	zewnętrznych	egzaminach	zawodowych.
	 Wierzę,	że	swoje	uczniowskie	życie	zwiążecie	z	jedną	ze	szkół	ponadgimnazjalnych	Powiatu	
Pleszewskiego. 
	 Życzę	sukcesów,	dobrych	wyników	w	nauce,	przyjaźni	koleżanek	i	kolegów	w	ławie	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
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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 3 

w Pleszewie 
ul. Bolesława  Krzywoustego 4

63-300 Pleszew 
Dyrektor Grzegorz Jenerowicz 

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

biorące udział w IV Targach Edukacyjnych 
Powiatu Pleszewskiego

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 32 c

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
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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

„Szkoła z tradycjami”
 Pleszewski „Staszic” to szkoła z tra-
dycjami. W ubiegłym roku obchodziliśmy 
90-lecie istnienia naszej Alma Mater.  
W ciągu tych 90 lat naszą szkołę opuściło 
wielu wybitnych naukowców, lekarzy  
i polityków, wśród nich m.in:
- Hanna Suchocka – były Premier Rządu 
RP, Minister Sprawiedliwości i Prokura-
tor Generalny, obecnie ambasador RP 
w Watykanie
- ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Dziuba  
– długoletni kierownik Sekretariatu Epi-
skopatu Polski, wykładowca na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim
- prof. dr hab. Bronisław Marciniak – rek-
tor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu
- prof. dr hab. Jerzy Kaliszan – prodziekan 
Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki – 
twórca i wieloletni dyrektor Instytutu 
Marketingu i Zarządzania Politechniki 
Białostockiej
- prof. dr hab. Ryszard Tanaś – pracownik 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu
- dr Tomasz Mizerkiewicz – pracownik 
naukowy Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu

Drogi gimnazjalisto 
– w tej szkole jest również 
miejsce dla Ciebie!
 Obecnie do naszej szkoły uczęsz-
cza 531 uczniów, mamy 17 klas. Nasi 
uczniowie uczą się w szkole całkowicie 
skomputeryzowanej, w każdej klasie 
mamy dostęp do Internetu. Do dyspo-
zycji uczniów jest skomputeryzowana 
biblioteka wraz z multimedialnym cen-
trum informacyjnym. Posiadamy dwie 
pracownie komputerowe, nowoczesną 
pracownię chemiczną, biologiczną, fi-
zyczną, językową a także dwie nowe 
pracownie z tablicami interaktywnymi. 
Corocznie nasi uczniowie biorą udział w 
olimpiadach przedmiotowych, meczach 
matematycznych, konkursach języko-
wych. 
 Dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów naszej szkoły cieszą się zajęcia 

pozalekcyjne, na których można rozwijać 
swoje pasje. Licealiści mogą skorzystać 
z dodatkowych zajęć z matematyki, bio-
logii, geografii, historii, informatyki.
 Nowością w tym roku szkolnym 
jest klasa mundurowa. Ponieważ jest 
to oddział o nachyleniu politechniczno – 
wojskowym przedmiotami rozszerzonymi 
są matematyka i fizyka a oprócz tego 
w programie nauczania są dodatkowe 
zajęcia sprawnościowe:
- strzelanie (w Lidze Obrony Kraju),
- ratownictwo medyczne (w Państwowej 
Straży Pożarnej),
- pływanie,
- sztuki walki,
- zajęcia siłowe i sprawnościowe.
 Klasy humanistyczne mogą zrealizo-
wać się na warsztatach dziennikarskich, 
które już istnieją a od nowego roku szkol-
nego prowadzone będą przez redaktor 
naczelne pleszewskich gazet.
 Klasy z rozszerzonym nauczaniem 
biologii i chemii realizują zajęcia w labo-
ratorium chemicznym w ZSRCKU w Ma-
szewie oraz wizytuą szpital obserwując 
pracę lekarzy, pielęgniarek i laborantów 
w Pleszewskim Centrum Medycznym.

Drogi gimnazjalisto! I Ty dołącz do uczniów „Szkoły z tradycjami”, nie ryzykuj 
swojej przyszłości i jak 8195 absolwentów naszej szkoły zdaj maturę w 

Pleszewskim „Staszicu”.
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 Uczniowie naszej szkoły 
prowadzą także audycję w ka-
liskim Radiu Rodzina.
 Szkoła zapewnia bazę do 
wychowania fizycznego, dys-
ponuje dwoma mniejszymi 
salami oraz wykwalifikowaną 
kadrą pedagogiczną. Nauczy-
ciele wychowania fizycznego 
prowadzą dodatkowe zajęcia 
z piłki koszykowej, siatkówki, 
aerobiku, kręglarstwa oraz nor-
dic walkingu. Mamy doskonale 
wyposażoną siłownię i piękną 
salę z lustrami, na której dziew-
częta mogą ćwiczyć układy  
w aerobiku sportowym i grupo-
wym. We wrześniu br. zostanie 
oddane do użytku nowe boisko 
sportowe w ramach programu 
„ORLIK”.
 Każdego roku nasi ucznio-
wie otrzymują stypendia Pre-
zesa Rady Ministrów, Ministra 
Edukacji Narodowej i Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego 

za wybitne osiągnięcia w nauce. 
Dla najlepszych absolwentów 
Rada Rodziców funduje co roku 
nagrody:
- Nagroda im. prof. Janiny Klatt 
dla najlepszego absolwenta 
nauk ścisłych
- Nagroda im. prof. Antoniego 
Szymańskiego dla najlepszego 
historyka
- Nagroda im. prof. Karola 
Masłowskiego dla najlepszego 
humanisty
 Niebyło by 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. Gimnazjalisto! 
– ta szkoła to gwarancja Twojej 
przyszłości!

Symbol 
oddziału

Przedmioty nauczania 
w zakresie 

rozszerzonym

Liczba 
oddziałów

Języki obce Punktowany 
przedmiot wskazany 

przez szkolną komisję 
rekrutacyjną

pierwszy język 
(kontynuacja 
z gimnazjum)

drugi język

1a matematyka, technologia 
informacyjna (informatyka) 1

angielski (I gr.) rosyjski (I gr.)
informatyka

niemiecki (II gr.) angielski (II gr.)

1b matematyka, fizyka 
i astronomia 1

angielski (I gr.) niemiecki (I gr.)
fizykaniemiecki (II gr.) angielski (II gr.)

1c biologia, chemia 1
angielski (I gr.) niemiecki (I gr.)

biologia
niemiecki (II gr.) angielski (II gr.)

1d j. polski, historia, WOS 1
angielski (I gr.) niemiecki (I gr.)

historia
niemiecki (II gr.) angielski (II gr.)

1e j. polski, historia, 
j. angielski 1 angielski 

francuski (I gr.)
historianiemiecki (II gr.)

1f geografia, matematyka, 1
angielski (I gr.) niemiecki (I gr.)

geografia
angielski (II gr.) francuski (I gr.)

PROPOZYCJA NABORU DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. STASZICA 
W PLESZEWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011

SMS DLA PRZYSZŁYCh 
UCZNIÓW „STASZICA”

- jeździmy na wycieczki nad morze i w góry
- organizujemy bal pierwszaka, połowinki, studniówkę
- bawimy się na koncertach
- jeździmy na nartach
- pływamy
- działamy charytatywnie
- bierzemy udział w wymianie międzynarodowej 
- jeździmy zwiedzać Berlin, Saksonię, Wiedeń i Chimay 
(Belgia)
- lubimy operę, teatr i kino - tej rozrywki dostarczają nam 
wychowawcy podczas licznych wyjazdów do Poznania, War-
szawy i Wrocławia 
- bierzemy udział w zawodach sportowych i turniejach

SMS DLA RODZICÓW
- szkoła jest bezpieczna
- wychowujemy młodzież w duchu szacunku i wrażliwości 
na innych 
- w szkole panuje atmosfera przyjaźni, zrozumienia i zaufania
- pracujemy na jedna zmianę zajęcia zaczynają się o 8:00 
a kończą o 14:20
- mamy bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych
- rozwijamy talenty
- nagradzamy najlepszych
- uczymy się w pięknym, zabytkowym, ale nowocześnie 
wyposażonym budynku, w którym każdy znajdzie swoje 
miejsce
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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

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
• Liceum Profilowane - profil socjalny – 3 lata nauki – j. angielski i j. niemiecki
• Technikum Dla Młodzieży - technik ekonomista – 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 
rzemieślniczych 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, cukier-
nik, drukarz, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i urzą-
dzeń 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 – wędli-
niarz, tapicer

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011

SZKOŁY DLA DOROSŁYCh
• Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące  
- na podbudowie zasadniczej szkoły za-
wodowej (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 na-
uki, opiekunka dziecięca – 2 lata nauki
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• trzy w pełni wyposażone pracownie informatyczne ze stałym dostępem 
do Internetu
• bibliotekę z czytelnią oraz stanowiskami multimedialnymi 
(Internet)
• halę sportową z siłownią
• trzy profesjonalne pracownie językowe
• stały dostęp do Internetu we wszystkich  salach lekcyjnych
• radiowęzeł
• Multimedialne Centrum Informacji
• bogaty księgozbiór
• nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym np. tablice 
interaktywne
• nowoczesna pracownia fizyczno - chemiczna

• 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 lub do podjęcia wybranych 
studiów.
• będziesz mógł szybko przekwalifikować się i zdobyć nowe umiejętno-
ści.
• możesz liczyć na dodatkowe kursy językowe i komputerowe.
• tutaj uzyskasz  w szkole zawodowej tytuł czeladnika uznawanego  
w krajach UE.
• możesz wybrać w szkole zasadniczej dyscyplinę sportu, którą chcesz 
uprawiać.
• z nami bezpłatnie zwiedzisz kraje Unii Europejskiej.
• możesz liczyć na innowacyjność w organizacji nauki i praktyki w szkole 
zawodowej

Różnorodna	oferta	kształcenia	w	naszej	szkole	przedstawia	wiele	możli-
wości	wyboru	dalszej	edukacji,	gwarantując	każdemu	kontynuację	nauki	
po	wszystkich	etapach	kształcenia.
•	Jeśli	Twoim	celem	jest	jak	najszybsze	zdobycie	zawodu	i	rozpoczęcie	
pracy	warto	zastanowić	się	nad	wyborem	zasadniczej	szkoły	zawodowej	
lub	technikum.
•	Jeśli	jednak	już	dziś	postanowisz,	o	kontynuowaniu	w	przyszłości	na-
uki	na	wyższej	uczelni	wybierz	liceum	profilowane	lub	technikum.
•	Jeśli	zdecydujesz	się	przystąpić	do	egzaminu	maturalnego,	to	po	jego	
pomyślnym	zdaniu	będziesz		mógł/mogła	kontynuować	naukę	na	wybra-
nej	wyższej	uczelni.
W	przypadku,	gdy	nie	przystąpisz	do	egzaminu	maturalnego	lub	go	nie	
zdasz,	możesz	kontynuować	naukę	w	szkole	policealnej.

SZKOŁA POSIADA:

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZESPÓŁ SZKÓŁ 
USŁUGOWO – GOSPODARCZYCH?
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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 Profilowa-
nym dla młodzieży oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej dla 
młodzieży. 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 2010/2011 Zespół Szkół Technicznych 
proponuje absolwentom gimnazjum naukę w: 
* Liceum Ogólnokształcącym o rozszerzonym programie 
nauczania matematyki, informatyki i języka obcego
* Liceum Profilowanym o profilu zarządzanie informacją
* 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 ekono-
mista
* Technikum handlowym w zawodzie technik handlowiec
* Technikum Gastronomicznym w zawodzie kucharz
* Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: 

- elektromechanik pojazdów samochodowych, 
-  operator obrabiarek skrawających,  
-  ślusarz

 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 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 ogólnokształcą-
cych 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, szeregowania  
i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł multime-
dialnych. Profil uwzględnia konieczność stosowania technologii 
informatycznej w zarządzaniu informacją, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystania internetu i projektowania baz 
danych. Nauka trwa 3 lata.
 TEChNIKUM MEChANICZNE jest szkołą, w której uczeń 
poznaje technologię, budowę maszyn i urządzeń programowanie 
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz posiądzie ważne 
umiejętności z zakresu projektowania procesów technologicz-
nych. Nauka trwa 4 lata.
 TEChNIKUM SAMOChODOWE przygotowuje do wykony-
wania zawodów: doradca serwisowy w autoryzowanych stacjach 
obsługi pojazdów, biegły z dziedziny techniki samochodowej i 
ruchu drogowego, diagnosta stacji kontroli pojazdów. Podczas 
procesu kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne 
w Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest placówką 
dysponującą odpowiednio rozbudowaną i udoskonaloną bazą 
dydaktyczną. Nauka trwa 4 lata.
 TEChNIKUM MEChATRONICZNE przygotowuje ucznia do 
projektowania i obsługi nowoczesnych urządzeń i linii produkcyj-
nych. Łączy umiejętności aż trzech dziedzin nauki: mechaniki, 
elektroniki i informatyki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. 
Mechatronik może pracować zarówno w małej jak i dużej fir-
mie, 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 przygotowuje specjalistów 
na potrzeby nowoczesnego przedsiębiorstwa, zapewnia kwalifi-
kacje do prowadzenia własnej firmy. Uczniowie poznają tajniki 
rachunkowości, finansów, ekonomii, prawa, public relations.  
Absolwenci szkoły pracują w bankach, urzędach skarbowych 
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oraz w innych firmach na samodzielnych stanowiskach. Nauka 
trwa 4 lata.
 TEChNIKUM hANDLOWE gwarantuje uczniom zdobycie 
nowoczesnych kwalifikacji menadżerskich a także przygotowuje 
do prowadzenia własnej firmy. Szkoła zapewnia absolwentom 
umiejętność obsługi komputera, ksero, faksu, znajomość 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 gastronomiczną oraz obsługą konsumenta. Nauka 
trwa 4 lata.
 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. Szkoła ta przygo-
towuje ucznia do zdobycia wybranego zawodu. Nauka w tej 
szkole trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe Absolwent może kontynuować naukę 
w technikum.

Mechanik pojazdów samochodowych zdobędzie wiedzę i umiejętności  
z zakresu ogólnej wiedzy technicznej, obróbki ręcznej materiałów i wyrobów 
metalowych, naprawy silników, podwozi, nadwozi i wyposażenia elektrycz-
nego pojazdów samochodowych, obsługi urządzeń elektromechanicznych 
oraz innych przyrządów niezbędnych na stacji diagnostycznej, montażu 
i demontażu zespołów pojazdów samochodowych oraz ich naprawy  
a także wykorzystania komputera w swojej pracy. Po ukończeniu szkoły 
może być zatrudniony m.in. w zakładach mechanicznych, naprawczych, 
serwisach usługowo – naprawczych, stacjach diagnostycznych oraz 
punktach usługowo – rzemieślniczych.
Ślusarz po ukończeniu szkoły będzie umiał  odczytać i interpretować ry-
sunki konstrukcyjne i technologiczne, szkicować części maszyn, rozróżniać 
właściwości materiałów konstrukcyjnych,  posługiwać się podstawowymi 
narzędziami i urządzeniami, wykonywać operacje ślusarskie, prowadzić 
konserwacje maszyn i urządzeń oraz usuwać usterki, wykonywać operacje 
z zakresu obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, wykonywać pomiary 
warsztatowe,  wykorzystywać komputer w praktyce zawodowej. Może 
być zatrudniony w dużych i małych zakładach przemysłowych, produk-
cyjnych na wydziałach remontowych, narzędziowych, produkcyjnych,  
w punktach usługowo-naprawczych, warsztatach rzemieślniczych. Zawód 
ten jest poszukiwany w Unii Europejskiej.
Operator obrabiarek skrawających. Ustawia i uzbraja obrabiarki określo-
nych grup do wykonania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia 
parametry skrawania, dobiera i mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. 
Przeprowadza obróbkę próbną, instruuje operatorów, jak poprawnie 
wykonywać czynności podczas użytkowania obrabiarek, kontroluje i kory-
guje przebieg obróbki .Mierzy i sprawdza wymiary i kształty obrabianych 
przedmiotów za pomocą sprawdzianów oraz przyrządów pomiarowych 
uniwersalnych i specjalnych. Kontroluje i reguluje przebieg obróbki 
oraz koryguje błędy kształtu i wymiarów , spowodowane zużyciem 
ostrza. Czyści i konserwuje użytkowane obrabiarki, narzędzia i uchwy-
ty. Może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych 
wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem  
i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, 
samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru 
kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, 
napędów hydraulicznych itp.

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 Wiel-
kopolskiego
• 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 Wigilij-
nych

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 grupowym 
dziewcząt – V miejsce
• Finał Mistrzostw Wielkopolski  w tenisie stołowym 
dziewcząt – I miejsce, chłopców – V miejsce
• Finał Mistrzostw Wielkopolski  w piłce nożnej chłop-
ców – II miejsce
• Finał Mistrzostw Wielkopolski  w szachach – V miej-
sce
• 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 
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 Zespół Szkół RCKU w Marszewie, to szkoła kształcąca młodzież i do-
rosłych od ponad 50 lat. Absolwenci gimnazjów mogą skorzystać z dwóch 
typów szkół: technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Dobrze przygo-
towuje młodzież do zawodu, jak również do wyższych studiów. Uczniowie 
biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, osiągając wyróżnienia i tytuły 
laureatów na szczeblu centralnym. Z upływem czasu szkoła zasłużyła na 
miano nowoczesnej placówki. Pracownie i sale dydaktyczne wyposażone  
są w nowe sprzęty – zarówno multimedialne jak i wspomagające 
rozwój bazy dla poszczególnych kierunków kształcenia. Przykład 
mogą stanowić: dwa laboratoria języków obcych, cztery pracow-
nie internetowe, pracownia biologii, laboratorium analizy żywności,  
mini-piekarnia, sala zabiegowa weterynarii , pracownie z tablicami 
interaktywnymi oraz laboratorium i pracownia chemii, w której co 
roku odbywają się Powiatowe Konkursy Chemiczne dla gimnazjalistów  
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dyrekcja Zespołu Szkół RCKU  
w Marszewie otwarta jest na różnego rodzaju działania wspomagające 
proces kształcenia np. wymianę z partnerami europejskimi ( w szczegól-
ności Niemcy i Belgia), organizację sesji popularnonaukowych, krajowe 
i zagraniczne wycieczki zawodowe. Jak wiadomo życie ucznia to nie 
tylko nauka. Nasza młodzież korzysta z szerokiej oferty zajęć pozalek-
cyjnych. Występy orkiestry szkolnej oraz szkolnych kabaretów oglądane 
były przez widownię całego Powiatu Pleszewskiego. Młodzież chętnie 
korzysta z zajęć sportowych, które odbywają się w obiektach szkolnych: 
sali gimnastycznej, pełnowymiarowym stadionie oraz siłowni i sali  
do aerobiku.

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

www.marszew.internetdsl.pl

Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Marszewie

Dyrektor: Grażyna Borkowska
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Technikum
- technik rolnik 
   (specjalność agrobiznes lub hodowca koni), 
- technik mechanizacji rolnictwa, 
- technik technologii żywności, 
- technik weterynarii, 
- technik architektury krajobrazu, 
- technik hotelarstwa, 
- technik logistyk, 
- technik budownictwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- mechanik operator pojazdów i maszyn 
rolniczych, 
- monter-instalator urządzeń technicznych 
w budownictwie wiejskim, 
- rolnik (specjalność rolnik lub ogrodnik)

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011
Szkoła posiada uprawnie-
nia do przeprowadzania 
zewnętrznego egzaminu 

państwowego potwierdza-
jącego kwalifikacje zawo-

dowe.

W naszej szkole, na wybra-
nych kierunkach, możesz 
uzyskać bezpłatne prawo 

jazdy kat. B i T oraz upraw-
nienia operatora kombaj-

nów zbożowych.
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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 Praktycznego  
w Pleszewie (CKP) jest publiczną pla-
cówką oświatowo – wychowawczą jedną 
z pierwszych siedemnastu, działających 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
jest jednostką organizacyjną Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie.
 Już od 1996 roku jako dynamicz-
ny ośrodek edukacyjno – szkoleniowy 
Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Pleszewie zgodnie ze swym statutem 
założycielskim realizuje szereg zadań edu-
kacyjnych 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 nauczania i no-
woczesnych standardów zawodowych 
pod kątem przyszłego zawodu i aktu-
alnych potrzeb rynku pracy. Zasięgiem 
oddziaływania obejmuje teren powiatu 
pleszewskiego i powiatów sąsiednich całej 
Południowej Wielkopolski oraz prowadzi 
współpracę z innymi placówkami tego 
typu na terenie Polski.

 W zgodzie z wieloletnią tradycją i 
nowoczesnymi europejskimi trendami na-
uki i rynku zawodowego placówka nasza 
kreuje swój wizerunek w oparciu o wysoką 
jakość kształcenia i szkolenia. CKP posiada 
Certyfikat Akredytacji Instytucji 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 Europejski 
Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 
oraz aktualny Wpis Instytucji Szkoleniowej 
o Nr 2.30/00054/2004 do Rejestru Insty-
tucji Szkoleniowych prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 Centrum mając na celu wsparcie 
aktywnych osób poprzez wzrost moż-
liwości ich zatrudnienia, rozwój przed-
siębiorczości oraz dostosowanie swojej 
oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego 
rynku pracy, prowadzi efektywną współ-
pracę na poziomie wymiany doświadczeń 
technologicznych z największymi praco-
dawcami regionu, m.in.: FAMOT Pleszew 

S.A., SPOMASZ Pleszew S.A., MAHLE 
Krotoszyn, Pratt&Whitney Kalisz, WSK 
Kalisz.. Zasada współpracy oparta jest o 
wspólnie podpisany w 2006r. Dokument: 
„Partnerstwo na rzecz rozwoju zasobów 
ludzkich Południowej Wielkopolski”.
 CKP dysponuje bogato wyposażoną, 
nowoczesną bazą techno – dydaktyczną 
w obrębie której znajduje się czternaście 
pracowni umożliwiających uczniom od-
bywanie praktyk zawodowych i zajęć 
praktycznych pod okiem profesjonalnych 
wykładowców i nauczycieli zawodu we-
dług nowoczesnych norm programowych 
zgodnie z aktualnymi wymogami i stan-
dardami wyznaczanymi przez rynek za-
trudnienia.
 Na szczególną uwagę w procesie 
kształcenia praktycznego i szkolenia za-
wodowego zasługują pracownie obra-
biarek sterowanych numerycznie (CNC) 
spełniające najnowocześniejsze standardy 
edukacyjne i przemysłowe. Wyposażenie 
pracowni stanowią obrabiarki sterowa-
ne numeryczne: nowoczesne pionowe 
centrum obróbkowe CNC DMC 635V 
pracujące w 4 osiach programowalnych 
wraz z oprogramowaniem pozwalającym 
projektować i symulować w przestrzeni 
trójwymiarowej 3D z systemami sterowań 
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HEIDENHAIN TNC 530; tokarka CNC, 
frezarka CNC z systemami sterowań SIE-
MENS (Sinumeric). Wszystkie maszyny 
numeryczne wspomagane są komplekso-
wymi stanowiskami komputerowymi do 
projektowania i wspomagania procesów 
wytwarzania CAD/CAM/CNC
 Wizytówką Centrum jest również pra-
cownia elektromechaniki samochodo-
wej, zespołów mechatroniki wyposażona  
w zaawansowane technologicznie makiety 
dydaktyczne i moduły z dziedziny elek-
tryki, automatyki, pneumatyki, hydrauliki.  
W pracowni znajdują się makiety działają-
cych systemów urządzeń różnych układów 
– benzyna, Diesel. Zintegrowane stano-
wiska układów zapłonowych i systemów 
zasilających nowoczesny silnik benzynowy, 
makiety systemów wtryskowych dla silni-
ków wysokoprężnych DIESEL, stanowiska 
instalacji oświetleniowej oraz zintegrowane 
stanowiska systemów bezpieczeństwa 
takich jak: ABS, ASR
 Na wyróżnienie zasługuje również: 
pracownia elektroniki ogólnej, stanowiąca 
nowoczesną bazę ćwiczeniową, wyposa-
żoną w 8 stanowisk komputerowych – 8 
stanowisk dydaktyczno – szkoleniowych z 
systemem UniTrain firmy LUKAS NÜLLE, 
realizujących tematykę przedmiotową w 
zakresie podstaw elektrotechniki, elektro-
niki analogowej i cyfrowej, układów elek-
tronicznych, podzespołów i instalacji.
W skład bazy dydaktycznej Centrum wcho-
dzą również pracownie pojazdów samo-
chodowych wyposażone w urządzenia 
diagnozujące stan techniczny pojazdu, 
do obsługi ogumienia pojazdu, diagno-
styki, pomiaru i regulacji geometrii kół 
samochodowych, urządzenia do instalacji 
i naprawy klimatyzacji w pojazdach sa-
mochodowych; pracownia spawalnicza 
posiadającą Atest Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach, wyposażona w nowoczesne 
urządzenia do spawania metodami MAG, 
MIG, TIG, i gazowego. 
 W ramach prowadzonej działalno-
ści, Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Pleszewie współpracuje ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi powiatu pleszew-
skiego i powiatów sąsiednich, organizując 
dla tych szkół zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe. W szczególności z:
- Zespołem Szkół Technicznych w Plesze-
wie na ulicy Zielonej
- Zespołem Szkół Usługowo Gospodar-
czych w Pleszewie przy ulicy Poznań-
skiej
- Zespołem Szkół Rolniczego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Maszewie
- Zespołem Szkół Technicznych w Ostrowie 

Wielkopolskim,
- 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 prak-
tyczne i praktyki zawodowe dla uczniów  
i słuchaczy w warunkach odpowiadających 
przyszłym stanowiskom pracy zgodnie  
z programami nauczania dopuszczonymi 
przez MEN w zawodach: technik mecha-
nik o specjalnościach: budowa, naprawa 
i eksploatacja pojazdów samochodowych, 
komputerowe wspomaganie procesów 
wytwarzania; technik mechanizacji rolnic-
twa o specjalnościach: obróbka mecha-
niczna, diagnostyka pojazdów, obrabiarki 
sterowane numerycznie oraz spawanie 
elektryczne; technik mechatronik, tech-
nik elektronik, technik telekomunikacji, 
technik elektryk, technik pojazdów samo-
chodowych, technik informatyk; technik 
ekonomista, technik handlowiec, technik 
technologii żywności, technik agrobizne-
su, technik obsługi turystycznej, technik 
rolnik; operator obrabiarek skrawających; 
mechanik - operator pojazdów i maszyn 
rolniczych; sprzedawca.
 W ramach posiadanego nowocze-
snego potencjału techno – dydaktyczne-
go Centrum przeprowadza szereg pro-
fesjonalnych kursów potwierdzających 
określone kwalifikacje zawodowe i kursy 
przekwalifikowujące pod kątem zmienia-
jących się preferencji rynku pracy. Wśród 
oferowanych szkoleń należy wymienić: 
kurs programowania i obsługi obrabiarek 
sterowanych numerycznie; kurs diagno-
sty samochodowego; kursy spawalnicze 
metodami MAG, TIG, gazowe, elektrodą 
otuloną; kursy pedagogiczne dla instruk-
torów p. n. z. dla nauczycieli p. n. z. 
kursy sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej  
i komputera, przedsiębiorczości, zakła-
dania i prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej, przedstawiciela han-
dlowego, kierowcy wózka jezdniowego  
z napędem silnikowym, sprzedawcy  
– magazyniera.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Ple-
szewie prowadzi dynamiczną i uznaną 
współpracę z Okręgową Komisją Egza-
minacyjną (OKE) w Poznaniu. Jest kom-
pleksowo wyposażonym i przystosowanym 
ośrodkiem egzaminacyjnym, dysponu-
jącym stanowiskami egzaminacyjnymi 
odpowiadającymi najnowszym standar-
dom wymagań ministerialnych. Posiada 
Upoważnienia OKE do przeprowadzania 
zewnętrznych egzaminów zawodowych 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
całej Wielkopolski na poniższe zawody:
Upoważnienie Nr 400/2007 dla zawodu 
Sprzedawca 522[01] – etap praktyczny
Upoważnienie Nr 49/2008 do etapu prak-
tycznego zawodów:
- Mechanik pojazdów samochodowych 
723[04],
- Elektromechanik 724[05],
- Operator obrabiarek skrawających 
722[02],
- Ślusarz 722[03]
 Ponadto Centrum prowadzi prace 
związane z uzyskaniem Akredytacji OKE w 
Poznaniu na realizację etapu praktycznego 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w zawodzie mechatronik W 
tym celu już dokonuje doposażenia w 
postaci zakupu niezbędnego wyposażenia 
technicznego zgodnie z obowiązującymi 
standardami wymagań egzaminacyjnych 
OKE w Poznaniu oraz wytycznymi MEN. 
Obecnie prowadzone są prace mające 
na celu przygotowanie stanowisk egza-
minacyjnych. Zawód mechatronik, tech-
nik mechatronik jest zawodem nowym, 
zawodem przyszłości i obecnie szeroko 
poszukiwanym, z olbrzymimi perspekty-
wami na obecnym rynku pracy.
 Wychodząc naprzeciw postępującym 
technologicznie wymaganiom obecnego 
środowiska edukacji i pracy Placówka 
nasza dąży nieustannie do podnoszenia 
standardów kształcenia poprzez unowo-
cześnianie swojej bazy techno – dydak-
tycznej. Prowadzi szeroko zakreślone dzia-
łania w zakresie wyposażenia placówki w 
najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia 
naukowo – szkoleniowe celem zapewnie-
nia najwyższego poziomu i jakości oferty 
edukacyjnej Centrum.
 Założeniem nadrzędnym Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Pleszewie jest 
skuteczne kształcenie praktyczne i szkolenie 
nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzi-
nie sprzętu dydaktycznego, odpowiadające 
aktualnym preferencjom i obowiązującym 
standardom rynku pracy.
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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 zawodo-
wym 
  i osiąganiu stopni awansu zawodo-
wego
- organizowania i kierowania procesem 
kształcenia ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na konstruowanie planów dydak-
tycznych, stosowanie metod aktywi-
zujących, właściwe ocenianie wiedzy 
i umiejętności, 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Pleszewie
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- organizowania i  kierowania 
procesem wychowawczym ze 
szczególnym uwzględnieniem 
wychowania patriotycznego i oby-
watelskiego, 
- 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 
nauczycieli w zakresie:
- wspierania nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych we wdrażaniu 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 zawodach: malarz – 

tapeciarz, tapicer, kucharz 
małej gastronomii

praktyki odbywają się u rze-
mieślników, a w zawodzie 
kucharz małej gastronomii 

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 osobami 
niepełnosprawnymi umysłowo lub ruchowo.
 Od października 2008 r. Szkoła rozpoczęła realizację dwu-
letniego projektu unijnego „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez 
nowoczesne metody pracy z uczniem o szczególnych potrze-
bach edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki Działanie 9.1.2. Dzięki funduszom pozyskanym na 
realizację projektu, ze środków Unii Europejskiej odbywają się: 
- zajęcia komputerowe, 
- artystyczne (taneczne, teatralne, plastyczne),
- zajęcia usprawniania technik szkolnych, 

- zajęcia z języka niemieckiego, 
- z doradztwa zawodowego,
 terapia metodą EEG Biofeedback,
- terapia metodą Tomatisa. 
 W zajęciach terapeutycznych oprócz uczniów naszej 
szkoły biorą udział również uczniowie z ZSP nr 2 oraz z ZSP 
nr 3 z Pleszewa.

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.
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63-300 Pleszew
ul. Wyspiańskiego 10

Tel/fax. 62 742 16 55

Dyrektor: Danuta Szymańska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Pleszewie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie 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  
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 logopedycznej wykorzystywane są najnowsze narzędzia do ćwiczeń np. cyfrowy korektor mowy 
dla osób jąkających się. Uruchomiony został terenowy punkt terapii logopedycznej w gminie Gizałki. W każdą 
środę i czwartek logopedzi dojeżdżają na zajęcia logopedyczne  do szkół i przedszkoli tej gminy.  Terapia pe-
dagogiczna 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 czy rodzinnym.

 Oferta Poradni obejmuje również pomoc w przygotowaniu uczniów do świadomego wyboru ścieżki kształcenia edu-
kacyjnego i zawodu. W związku z tym prowadzone są:
 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 ścieżek kształcenia, charakterystyk 
zawodów, rekrutacji do poszczególnych szkół itp. Punkt konsultacji 
czynny jest w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00
 Udzielamy również wsparcia dzieciom i młodzieży szczególnie 
uzdolnionej.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne i dobrowolne. 
Siedziba Poradni znajduje się w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 10.
Sekretariat czynny jest po poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00

ZAPRASZAMY!
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 Młodzież dojeżdżająca do szkół ponadgimnazjal-
nych może skorzystać z oferty świetlicy mieszczącej się  
w Domu Rzemiosła w Pleszewie przy ul. Św. Ducha 5. 
 W świetlicy można bezpiecznie 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 planszowe, podręczną biblioteczkę  
oraz możliwość przygotowania ciepłej herbaty.
 Poza codziennymi działaniami placówka organizuje spo-
tkania i akcje dla wolontariuszy młodzieżowych. Panująca 
w świetlicy atmosfera sprzyja spotkaniom i akcjom organizo-
wanym dla wolontariuszy przy ścisłej współpracy ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi z powiatu pleszewskiego.
 Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 20:00.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Świetlica miejscem bezpiecznym 
i przyjaznym dla młodzieży
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