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I Liceum Ogólnokształcące
im. St. Staszica w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 38. Tel 62 508 00 44
www.lopleszew.pl, lopleszew@lopleszew.pl
Propozycja naboru:

Klasa 1a EKONOMICZNA
Przedmioty o rozszerzonym programie nauczania:
matematyka, geografia, WOS
Klasa 1b INŻYNIERSKA
Przedmioty o rozszerzonym programie nauczania:
matematyka, fizyka, informatyka
Klasa 1c MEDYCZNA
Przedmioty o rozszerzonym programie nauczania:
biologia, chemia, matematyka
Klasa 1d ARTYSTYCZNA
Przedmioty o rozszerzonym programie nauczania:
j. polski, historia, historia sztuki
Klasa 1e DWUJĘZYCZNA (język na poziomie B1)
(język angielski)
Grupa I: POLITECHNICZNA
Przedmioty o rozszerzonym programie nauczania:
matematyka, chemia, informatyka
Grupa II: PRAWNA
Przedmioty o rozszerzonym programie nauczania:
matematyka, historia, WOS
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Atuty naszej Alma Mater:
- bezpieczny, sprzyjający nauce klimat szkoły,
- relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu
- wycieczki krajowe i zagraniczne
- e-dziennik
- największe w powiecie sukcesy sportowe
- boisko „Orlik”
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- nauka w systemie jednozmianowym
- wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
- certyfikaty „Szkoła z klasą” i „Nauczyciel z klasą”,
„Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła odkrywców talentów”
- edukacja filmowa, muzyczna i teatralna
- udział uczniów w kursach z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęciach dziennikarskich, nauce pływania,
zajęciach artystycznych
- stypendia naukowe
- medale dla najlepszych absolwentów
- kółko fotograficzne
- chór szkolny
- rozwijanie zdolności muzycznych w zespole wokalno-instrumentalnym
- projekty edukacyjne: „Klasa akademicka”, „Śpiewająca
Polska”, „Uniwersytet w Twojej Szkole”
- konkursy akademickie: Liga angielska, Liga matematyczna, Liga historyczna
- teletransmisja wykładów akademicki.
NOWOŚĆ!!!
Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim z możliwością
wyboru pakietu rozszerzeń
ZNAJDŹ NAS NA
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

www.lopleszew.pl
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Zespół Szkół Usługowo
- Gospodarczych w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 36. Tel./fax 62 508 11 55, tel. 728 912 215
www.zsug.pleszew.pl, zsug.pleszew@wp.pl
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Zespół Szkół Technicznych
w Pleszewie
ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew. Tel. 62 742 11 65.
Internet: www.zsz-pleszew.pl, email: sekretariat@zsz-pleszew.pl

Technikum w zawodach:
- Technik handlowiec
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik informatyk
- Technik ekonomista
- Technik mechatronik
- Technik pojazdów samochodowych
Liceum Ogólnokształcące:
- geografia, chemia, język angielski i niemiecki
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Od ponad 50-ciu lat szkoła kształci młodzież
uzyskującą kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele
są ekspertami w swoich zawodach. Dysponujemy
nowoczesną bazą. Zajęcia teoretyczne odbywają
się w przystosowanych do tego pracowniach wyposażonych w sprzęt audiowizualny (kamery, monitory, tablice multimedialne), 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 czasopisma
naukowe. W czytelni znajduje się osiem stanowisk
komputerowych z dostępem do internetu. Szkoła
posiada trzy nowoczesne pracownie komputerowe,
dwie sale sportowe i siłownię oraz boisko wielofunkcyjne.
Zajęcia praktyczne organizuje szkoła. Odbywają się one w Centrum Kształcenia Praktycznego,
w szkolnych pracowniach gastronomicznych. Utrzymujemy bliskie kontakty ze szkołami wyższymi.
Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą partnerską
Berufsbildende Schulen Ammerland z Niemiec.
W ramach tej współpracy nasza młodzież odbywa
praktyki zawodowe w Niemczech.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projektach europejskich: “Kompetencje kluczowe drogą
do kariery”, “Czas zawodowców” czy “Kompetentni
zawodowo”, gdzie nabywają nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy. Na terenie szkoły funkcjonują
kółka: historyczne, polonistyczne, recytatorskie, teatralne, ekonomiczne, chemiczne, sportowe. Działa
Samorząd Uczniowski i szkolne radio. Uczniowie
biorą udział w różnych olimpiadach i konkursach
osiągając znaczące wyniki.
W sporcie zostaliśmy sklasyfikowani we współzawodnictwie szkół średnich województwa wielkopolskiego 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
63-300 Pleszew, Marszew 22. Tel./fax. 62 742 13 61
www.marszew.pl, e-mail: szkola@marszew.pl
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
- ﬂorysta

SZEROKA OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW
KWALIFIKACYJNYCH - JEDYNA FORMA
UZYSKANIA PRZEZ DOROSŁYCH ZAWODU
NA POZIOMIE ZASADNICZYM I ŚREDNIM.
oraz

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-Politechnicznych CKU w Marszewie to
szkoła przyjazna uczniowi, w której
panuje klimat życzliwości. Umożliwiamy sukces każdemu uczniowi na miarę
jego możliwości, skutecznie przygotowujemy do egzaminu maturalnego oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. Uczniowie mają możliwość
udziału w wielu formach pozalekcyjnych takich jak warsztaty artystyczne,
koła przedmiotowe, projekty zawodowe, kursy językowe i zajęcia sportowe.
Podejmujemy liczne działania wspomagające proces kształcenia np. wymianę w ramach praktyk zawodowych
z partnerami europejskimi, współpracę
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz czołowymi
przedstawicielami firm branży rolniczej, projekty
edukacyjne, krajowe i zagraniczne wycieczki zawodowe.

NASZE ATUTY:

• przyjazna atmosfera i szeroka oferta dydaktyczna,          
• wysoka zdawalność egzaminu maturalnego,
• wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (powyżej średniej
województwa),
• laureaci Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej oraz  Olimpiady
Wiedzy o Żywności,
• nowoczesne pracownie, laboratoria zawodowe ze sprzętem
wysokiej klasy np. weterynaryjny gabinet zabiegowy, mini-piekarnia
• możliwość uzyskania bezpłatnego prawa jazdy kat. B i T,
• atrakcyjne zaplecze sportowe:
pełnowymiarowy stadion, sala
gimnastyczna, sala aerobiku,
siłownia,
• orkiestra szkolna z wieloletnią tradycją oraz
szkolny zespół
muzyczny
• internat dla
uczniów naszej
szkoły.
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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
Profesjonalna nauka zawodu

Centrum Kształcenia Praktycznego w
Pleszewie zapewnia wysoką jakość kształcenia w pełno profesjonalnych warunkach.
Daje możliwość młodym osobom nabywania umiejętności praktycznych przy
wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu technicznego, przy użyciu najnowszych technologii. Oferujemy rzetelne przygotowanie
praktyczne do wykonywania przyszłego
zawodu w oparciu o bazę 16 nowocześnie wyposażonych pracowni pod okiem
doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej.
Realizujemy praktyczną naukę zawodu w formie: praktyk zawodowych,
całorocznych zajęć praktycznych oraz zajęć specjalizujących (również pod kątem
egzaminów zawodowych) dla zawodów:
technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów
samochodowych, technik ekonomista,
mechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz, sprzedawca, operator obrabiarek
skrawających.

„Nowe egzaminy” zawodowe

Już od początku 2014 roku Centrum
rozpoczęło realizację części praktycznej
egzaminów zawodowych na nowych zasadach. Należy dodać iż jesteśmy kompleksowo wyposażonym ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu.
Obecnie posiadamy Upoważnienia do
zorganizowania części praktycznej egzaminów dla 11 kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodach: technik mechatronik – dla
4 kwal., dla zawodu technik pojazdów
samochodowych – dla 3 kwal., dla zawodu technik mechanik – dla 3 kwal., dla
zawodu sprzedawca.

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY
ZAWODOW (KKZ)

Nasza placówka daje nowy potencjał osobom dorosłym
w postaci możliwości zdobycia nowego zawodu na poziomie zasadniczym zawodowym oraz średnim technicznym
w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Kursy
realizowane są w trybie zaocznym (weekendowym), bezpłatnie, a nauka trwa około 1 roku. Oferujemy kursy w
zakresie zawodów:
- Operator obrabiarek skrawających
- Elektromechanik pojazdów samochodowych
- Monter mechatronik
- Fotograf / Fototechnik
- Technik administracji
- Technik usług kosmetycznych
- Technik ekonomista
- Technik rachunkowości
- Technik obsługi turystycznej
Oferta KKZ jest wciąż rozszerzana o nowe zawody.
W ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych
współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy, przedsiębiorstwami, podmiotami i osobami prywatnymi z całej
Polski, realizując dla nich: KURSY DOSKONALĄCE
W ramach szerokiej oferty tych kursów na szczególną
uwagę zasługują:
- kurs diagnosty samochodowego
- kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych
numerycznie (CNC)
- kursy spawalnicze (różnymi metodami)
- kursy pedagogiczne dla instruktorów p.n.z.
- kurs instruktora nauki jazdy
- kurs programowania sterowników PLC
- kursy sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej
- kurs zakładania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
Absolwenci naszych kursów znajdują skutecznie zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy.
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NASZE ATUTY

- 16 nowoczesnych pracowni kompleksowo
wyposażonych z których na szczególną uwagę
zasługują: 3 pracownie obrabiarek sterowanych
numerycznie (CNC); nowoczesna pracownia
mechatroniki; pracownia elektrotechniki pojazdów samochodowych; pracownia elektroniki
ogólnej; 2 pracownie pojazdów samochodowych; pracownia tzw. „Firmy Symulacyjnej”;
2 pracownie komputerowe.
- wysoka jakość kształcenia wspomagana nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi i profesjonalną kadrą pedagogiczną
- współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, KOWEZiU, Powiatowymi Urzędami Pracy z całej
Polski, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach,
Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu,
- współpraca z FAMOT Pleszew Sp. z o.o.,
SPOMASZ Pleszew S.A., MAHLE Krotoszyn,
Pratt&Whitney Kalisz.
- Certyfikaty: Akredytacji Instytucji Polskiej
Sieci Kształcenia Modułowego; Certyfikat „Instytucji dobrych kontaktów” AWT Politechniki
Poznańskiej; Atest Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach; rekomendacje PUP z całej Polski oraz rekomendację FAMOT Pleszew Sp.
z o.o. świadczące o wysokiej jakości usług
szkoleniowych
- bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe
- atrakcyjne kursy doskonalące pod kątem
aktualnych preferencji rynku pracy krajowego
i europejskiego
- dodatkowe możliwości dla uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu w CKP
w postaci:
- uzyskania europejskich kwalifikacji spawalniczych
- prawa jazdy kategorii B
- skorzystania z przygotowania do zewnętrznych egzaminów zawodowych,
- część praktyczna egzaminu w CKP
- wycieczki dydaktyczne w ramach praktycznej
nauki zawodu do przedsiębiorstw
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Zespół Placówek
Specjalnych w Pleszewie
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 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

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)
- głębokim (od 2
do 4 osób)

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)

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 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 niedostosowania społecznego. Ośrodek zapewnia
całodobową, pełną opiekę specjalistyczną.

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), kucharz, piekarz,
ślusarz, mechanik pojazdów
samochodowych
praktyki odbywają się u rzemieślników i w CKP w Pleszewie,
a w zawodzie kucharz w szkole

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.
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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, surdopedagoga, 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 szkolnych m.in. do Torunia, Gdyni, Gdańska, Sopotu, Warszawy, Krakowa,
Wrocławia, Biskupina.
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.

Na terenie Szkoły działają:
• Samorząd Uczniowski,
• szkolny sklepik „Kubuś”,
• gazetka szkolna „To i Owo”,
• koła zainteresowań m.in: teatralne, informatyczne, sportowe, turystyczne, muzyczne,
taneczne, plastyczne, fotograficzne, ekologiczne, geograficzne, artystyczne, j. niemieckiego,
• 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, email: poradniapp-pleszew@plenet.pl
www.poradnia-pleszew.org.pl
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży,
rodziców, 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
zawodoznawczą
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna posiada w swojej ofercie
najnowszy pakiet programów do diagnozy i terapii zaburzeń mowy.
Seria pomocy multimedialnych uatrakcyjnia dzieciom terapię seplenienia, 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 kontynuowanie – 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

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

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!
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Gimnazjum Dwujęzyczne
im. Stanisława Staszica
w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 38. Tel 62 508 00 44
www.lopleszew.pl, lopleszew@lopleszew.pl
Propozycja naboru:

GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE (1 ODDZIAŁ):
Ig gimnazjum dwujęzyczne ze zwiększoną
ilością zajęć języka angielskiego.
Nasze atuty:
- jedyne gimnazjum dwujęzyczne w południowej Wielkopolsce,
- kształcenie bezpłatne,
- szkoła bezobwodowa dające możliwość kształcenia wszystkim
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,
- od kandydatów nie jest wymagana znajomość języka angielskiego,
- w drugiej i trzeciej klasie wprowadza się elementy języka angielskiego w nauczaniu takich przedmiotów jak: biologia, informatyka,
matematyka, geografia, wos,
- gimnazjaliści uczą się również języka niemieckiego, francuskiego
lub rosyjskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo,
- nauka odbywa się w budynku w nowo wyremontowanym budynku
I LO przy ulicy Poznańskiej 38, w trybie jednozmianowym,
- bezpieczeństwo i atmosfera motywująca do nauki,
- dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu szkoły wskazują, że
młodzi gimnazjaliści dobrze aklimatyzują się wśród starszych kolegów,
ci z kolei przyjmują obecność gimnazjalistów z dużą życzliwością.
ZNAJDŹ NAS NA
ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ www.lopleszew.pl

15

Drodzy Gimnazjaliści!
Kończąc gimnazjum każdy z Was stanie przed pierwszym
poważniejszym dylematem w swoim życiu - gdzie kontynuować
edukację i jaką wybrać szkołę? Wybór nie jest prosty. Ta decyzja
będzie miała wpływ na całą Waszą przyszłość – wykonywany zawód, szanse na rynku pracy, przebieg kariery zawodowej.
Dlatego z myślą o Was przygotowaliśmy specjalny przewodnik
po szkołach ponadgimanazjalnych Powiatu Pleszewskiego. Znajdziecie tu szeroką ofertę edukacyjną, najważniejsze informacje
o szkołach, kierunkach nauczania, warunkach naboru, a także
propozycje zajęć pozalekcyjnych.
Skorzystajcie z tego katalogu. Wybierzcie najlepszą szkołę
dla siebie, wymarzony zawód czy kierunek nauki. Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Pleszewskiego oferują dobre wykształcenie.
Czekają na Was wykwalifikowani pedagodzy, a także Wasi starsi koledzy i koleżanki, którzy już wcześniej
podjęli trafną decyzję o kształceniu w jednej z pleszewskich szkół. Naszym celem jest zapewnić Wam
dobre warunki do nauki, jak najlepiej przygotować do pracy zawodowej w przyszłości lub rozpoczęcia
studiów wyższych.
Abyście mogli skupić się na nauce Powiat Pleszewski zapewni Wam w szkołach dobre warunki.
Dysponujemy zmodernizowaną i unowocześnioną bazę oświatową. Przyszli licealiści i uczniowie gimnazjum dwujęzycznego będą uczyć się w zrewitalizowanym zabytkowym budynku Liceum i Gimnazjum
im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Obiekty szkolne ZSU-G i ZST w Pleszewie oraz ZSP-P CKU
w Marszewie były w ostatnich latach poddane remontom i przeszły kompleksowe termomodernizacje.
Dobrze wyposażone klasy, pracownie, laboratoria, biblioteki i szkolne obiekty sportowe - to wszystko
oddajemy do Waszej dyspozycji. Będziecie korzystać np. z nowoczesnych sal sportowych oraz „Orlików”
przy ul. Hallera lub przy ul. Zielonej w Pleszewie.
Zdaję sobie sprawę z tego, szkoła to nie tylko nauka, lekcje i obowiązki. Będziecie mogli rozwijać
swoje talenty i pasje, zainteresowania sportowe, techniczne, muzyczne i artystyczne. Chcemy, byście
w szkołach powiatowych czuli się dobrze. Na pewno znajdziecie czas na wypoczynek, rozrywkę i realizację twórczych pomysłów.
Zwracam się też do Waszych rodziców. Zachęcam do aktywnego udziału w pracach Rad Rodziców
czy Stowarzyszeń Absolwentów. Bo środowisko szkolne tworzą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale
także absolwenci i przyjaciele szkół. Dyrektorzy i wychowawcy klas są otwarci na Wasze sugestie i propozycje. Wszystkim nam leży na sercu troska o dobre wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia.
Życzę gimnazjalistom udanego wyboru szkoły, łatwej adaptacji w nowej placówce, sukcesów w nauce,
wielu nowych przyjaźni, a za kilka lat dobrych ocen na świadectwie ukończenia szkoły i pomyślnego
startu w dorosłe życie. Życzę powodzenia!
Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski

Wydawca:
Starostwo Powiatowe
w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
tel. 62 74-29-652
Opracowanie:
Wydział Promocji, Turystyki
i Współpracy Zagranicznej
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i skład:
Piotr Budnik
tel. 693 799 304
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Firma Usługowo
Poligraﬁczna FC Druk,
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